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Пленената хубавица

Имало едно време едно красиво момиче. То се казвало Елиза. Живеело затворено в
една кула от най-злата магьосница на света.

Една сутрин магьосницата извела Елиза и й рекла:
- Ела с мен в гората.
Елиза отвърнала:
- Аз ще остана тук.

Магьосницата  рекла,  че  ще  я  наблюдава  и  тръгнала  през  гората.  Като  вървяла
магьосницата изпуснала сферата, с която наблюдавала Елиза и я загубила. 

През  това време през  гората  минавал един момък и  видял вълшебната сфера.Щом
зърнал Елиза в нея  веднага се влюбил. Открил Елиза в кулата и  й предложил да се оженят.
Тя му отговорила, че ще се оженят ако успее да победи магьосницата.

Момъкът й обещал, че още утре ще събере войската си и ще я спаси от магьосницата.
Но в това време магьосницата се върнала.
Момъкът дал на девойката вълшебен пръстен, за да я пази докато се върне и потеглил

към двореца на баща си. 
На  другия  ден  събрал  войската  и  победил  магьосницата.  Елиза  и  царския  син  се

оженили и заживели щастливо до края на живота си. 

Автор: Гергана Стоянова, 2 “д” клас, 49 ОУ “Бенито Хуарес”
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Феята на пеперудите и цветята

В едно далечно кралство, невидимо за хората, живеела принцесата на пеперудите и
цветята.

Тя  била  много  красива.  Крилцата  й  били набраздени с  различни  шарки  –  розови,
зелени, сини, червени, жълти.

В малкото кралство имало малки, красиви къщички. Покривчетата им били покрити с
цветя, а наоколо безгрижно летели нежни пъстри пеперуди. От тях небето приличало на дъга.

Всяка сутрин цветята разцъфтявали и поляните ставали красиви, цветни и ароматни.
Принцеса Пеперуда слизала на разцъфналия цветен килим и се наслаждавала на красивата
гледка.

После по цял ден тичала по цветните ливади след пеперудите. Щом се изморила си
пийвала от сладкия цветен нектар. Беряла цветя и сплитала венчета от тях.

Всеки ден Пеперуда излизала на поляните, облечена с нови и все по-красиви рокли. Тя
поздравявала слънцето и всичко започвало от начало. А пеперудите и цветята в кралството
ставали все повече и повече.

 
Автори: Гергана Стоянова,  2 “д” клас и 
г-жа Албена Пейчева,  49 ОУ “Бенито Хуарес“
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Вълшебното дърво

Имало едно време един момък. Той бил много беден. Един ден, искал да си насече
малко  дърва  за  огъня.  Отишъл в  гората.  Там видял много  хубаво  дърво,  което  било  по-
различно от останалите. Отсякъл го, взел дървата и се прибрал в къщата си. Когато ги сложил
в огнището, те не се запалили. Опитвал много пъти, но все не успявал. Вместо огън цялата
къща се изпълнила със светлини и се превърнала в красив замък. Момъкът се удивил от
станалото и решил да отиде отново в гората, за да види какво е това чудно дърво. Видял, че
дървото е отново на старото си място сякаш никога никой не го е докосвал.Спрял до него и
изведнъж чул глас:
- Моля те, юначе, помогни ми! Аз съм омагьосана девойка. Зъл магьосник ме затвори в това
дърво преди пет години.

Донеси  ми вода  от  животворния  извор,  който  някога  в  миналото  се  намираше на
мястото на твоята къща.

Тръгнал момъкът към къщи, но не спирал да се чуди как ще изпълни задачата. Влязъл
и умислен хвърлил клечки кибрит в огнището, защото му било студено. Неочаквано всичко се
завъртяло и той се оказал на поляна с извор по средата, а до извора имало сребърно менче.
Бързо сипал вода в менчето и докато си помисли как сега ще се върне, изворът изчезнал и той
отново си бил вкъщи. Изтичал към гората, полял дървото и то се превърнало в чудно хубава
девойка.

Двамата се оженили и живяли щастливо до дълбоки старини в красивия замък.

Автори: Виктор Танов, 2 “д” клас и 
г-жа Албена Пейчева, 49 ОУ “Бенито Хуарес”
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Самодивите и момъкът

Един момък тръгнал из гората да търси плодове за семейството си.
Замръкнал и не  упял да намери нищо за ядене. Точно тогава  видял едно ябълково

дърво, отрупано с плодове. Решил да си набере ябълки.
Дошли самодиви  и не му позволили да откъсне от ябълката. Момъкът решил да ги надхитри,
за да може да набере ябълки и да ги занесе вкъщи.Той  започнал да им пее  и им разказвал
легенди. Неусетно се съмнало и самодивите загубили вълшебните си сили. Момъкът отрязъл
косите им и ги завързал. Набрал ябълки и ги занесъл на семейството си. Привечер  той се
върнал отново в гората и  развързал самодивите. Когато дошла нощта косите им пораснали и
те възвърнали силите си отново.

Тогава заиграли своето буйно самодивско хоро Момъкът ги гледал и си харесал една
от тях за жена. 

Щом самодивите се съблекли и отишли да се къпят в самодивското езеро, той скрил
дрехите на тази, която си харесал. После я завел у дома си и се оженил за нея.

Автор:Даниела Пачова, 
2 “д” клас, 49 ОУ “Бенито Хуарес”
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Кати и чудният дворец на книгите

Имало едно време момиче на име Кати, което много обичало книгите и по цял ден
стояло пред тях и четяло. Но веднъж толкова се увлякло в една книга, че изведнъж попаднало
в книжното царство. Всичко било в книги, по улиците седели момчета и момичета и четяли
книги. Летяли книги върху, които седяли деца и четяли. 

Изведнъж Кати чула някой да хлипа зад ъгъла. Погледнала и видяла едно мъничко
момиченце с рокличка като цвете.
- Здравей, как се казваш? - попитала Кати.
- Не знам. - отговорило момиченцето.
- А къде живееш?
- В една приказка.
- В коя приказка?
- Не знам. - хлипало момиченцето.
- Хайде да потърсим твоята приказка! - предложила Кати.
Литнали върху крилете на една книга и тя ги отвела в библиотеката на двореца. Там имало
безкрайно много книги. Катето и момиченцето се омаяли и се чудели от това богатство на
книги. Кати видяла една стара  златна книга. Тя се отворила като жива и от нея излязла ярка
светлина.
Кати погледнала в книжката. Тъй като била  чела много книги, веднага познала приказката за
Малечка Палечка.
Разбрала, че красивото малко момиченце е самата Малечка Палечка! Започнала  да чете на
глас  приказката.
Тогава голямата, бяла водна лилия  прегърнала  Палечка и тя  заспала спокойна и щастлива.
Кати затворила  книгата и в душата й станало топло и щастливо.

Автор: Даниела Пачова, 2 “д” клас и 
г-жа Албена Пейчева, 49 ОУ “Бенито Хуарес“
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Бонбоненото кралство

Имало едно време едно момче на име Криси. Той бил много добър в магиите. Един
ден Криси отишъл в задния двор на къщата си и се опитал да направи една отвара, а заедно с
нея и портал. Той влязъл през портала и се озовал в едно градче направено от сладки. Цяла
седмица  седмица родителите му го чакали, но той не се появил. Влезли и те в портала и
започнали да викат:
- Криси, Криси, Криси!

И така се озовали в същия град. Криси ги видял и се затичал към тях, прегърнали се и
чак тогава  родителите му  забелязали града. Наистина ама, наистина от сладкиши и други
лакомства.  Лампите  от карамел, вратите  на  къщите  и  магазините  от  вафли и шоколад,  а
покривите на къщичките от  сметана.  Но този град си имал и  крал,  кралица и дворец от
бонбони. Криси и родителите му отишли при краля и кралицата и попитали:
- Може ли да останем тук за пет месеца, защото ни хареса?

Кралят и кралицата отговорили, че може да останат.
Всеки ден Криси ходел в бонбоненото училище, където главното задължение на децата било
да ядат шоколади, бонбони, сладоледи и всякакви други лакомства, докато учели да пишат и
четат.Криси поискал и приятелите му да видят това прекрасно кралство и затова нарисувал
всичко, което му харесало.В магазините не се продавали сладкиши, защото те просто били
навсякъде и всеки можел да си яде каквото си пожелае.Но нали всяка приказка има и край...
След пет месеца Криси направил същата отвара. 
Той и родителите му се сбогували с всички свои приятели, с краля и кралицата. Отишли си у
дома и заживели щастливо със спомена за бонбоненото кралство.

Автор: Александър Иванов, 2 “д” клас, 
49 ОУ “Бенито Хуарес”

 

   8



Момата славей

Живял  някога  един  момък.  Той  си  търсел  жена.  Обикалял  градове  и  села,  но  не
намирал нито една красива, добра, умна и работлива девойка. 

Веднъж отишъл в едно селце, а там му казали, че в съседния град има чудна хубавица.
Той пристигнал в града, но разбрал, че хубавата мома се е оженила. Продължил своя път.
Стигнал до една чешма, и там чул меден глас на славей. Момъкът последвал славея. Вървял
след него, вървял и стигнал до една къща. 
Залязло слънцето. Славеят се превърнал в чудно хубава девойка. Тя имала златна коса, устни
като червена роза, очи сини като небето и кожа бяла като мляко. Момъкът не можел да каже
нито дума. Бил заслепен от нейната красота. 

На  следващата  вечер  момъкът  отново  проследил  птицата.  Когато  славеят  се
преобразил отново в девойка момъкът й рекъл:
- Красива девойко, ще се омъжиш ли за мен?

Девойката отговорила:
- Не мога момко, аз съм омагьосана от зла вещица.

- Какво да направя, за да разваля злата магия? - попитал момъкът.
-  Единственият  начин  е  да  унищожиш магьосницата.  Но  се  пази,  тя  е  много

могъща - отговорила девойката. 
И още му заръчала: 

- Затова ти давам този пръстен. Каквото пожелаеш ще се сбъдне като го сложиш на дясната
си ръка.
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Момъкът взел пръстена и потеглил към замъка на злата магьосница. Изведнъж пред
него се изправила една много висока и дълга стена. Било невъзможно да се заобиколи, защото
била много дълга и не можело да се прескочи, защото била много висока.

Момъкът мислил, мислил и се сетил за пръстена. Сложил го на дясната си ръка и
рекъл:

- Искам да премина стената!
В  това  време  дошло  едно  ято  големи  орли  и  пренесли  момъка  над  стената.  Той

продължил пътя си. Вървял, вървял, изгубил се. Стигнал до една пещера, която била покрита
с камъни, а отвътре се чували викове:
- Помогнете ни! Помощ! Някой ще ни помогне ли?

Момъкът мислил как да помогне. Сетил се за пръстена. Сложил го отново на дясната
си ръка и рекъл:
- Искам входът на пещерата да се освободи!

В това време всички камъни паднали от входа на пещерата. Отвътре излязла една ламя
и казала:
- Момко с какво да ти се отплатя? Ти спаси мен и децата ми.

Момъкът отвърнал:
- Можеш ли да ми покажеш пътя към замъка на злата магьосница?

Ламята отговорила: 
- Да, на север, само на север върви. Ще стигнеш до една река. На отсрещния бряг е замъкът
на магьосницата.
Момъкът благодарил на ламята.
Ходил,  ходил- стигнал  до  реката  и  видял  замъка  на  злата  магьосница.  Чудел  се  как  да
премине реката, защото течението й било бързо. Сетил се за пръстена и отново помолил за
помощ: 
- Искам да премина реката!
В  това  време  се  появил  мост.  Момъкът  преминал  над  реката.  Стигнал  до  замъка  на
магьосницата и я унищожил със силата на вълшебния пръстен.
Тогава славеят се превърнал в красива девойка. Момъкът се оженил за нея и заживели дълго
и щастливо.

Автори: Бояна Драганова, 2 “д” клас и 
г-жа Албена Пейчева, 49 ОУ “Бенито Хуарес” 

10



Балът на луната

Живяла някога една чудно красива девойка, която живеела не къде да е, а на луната. Тя
била лунната принцеса.  На всяко пълнолуние тя спускала златна въжена стълбичка, за да
могат да се качват по нея хората, които искат да отидат на нейния лунен бал.

Един ден принцът от слънчевото царство получил известие за лунния бал.
На пълнолуние той решил да види красивото момиче.
Тогава видял от небето да се спуска златна въжена стълба. Покачил се по нея и се

озовал на бал с много хора.
Дворецът бил от лунен кристал, всичко било толкова красиво, че на принца не му се

тръгвало. 
И ето, че се появила и лунната принцеса, която греела от красота. 
Тя танцувала прелестно и принцът неусетно се влюбил в нея. Приближил се до нея и я

попитал:
- Лунна принцесо, ще се омъжиш ли за мен, слънчевия принц?

Девойката погледнала принца в очите и нещо й подсказало, че това ще е този, за който
ще се омъжи.
- Да, принце! Ти плени сърцето ми! - отговорила принцесата.

Балът  продължил  до  полунощ,  а  след  това  слънчевия  принц  и  лунната  принцеса
слезли по въжената стълбичка.

На другия ден в слънчевото царство вдигнали голяма сватба.
Младото семейство живяло дълго и щастливо. А златната въжена стълбичка още може

да се види, но само от тези, които вярват в чудесата на приказките. Повярвайте и вие, за да я
видите, а защо не и да се изкачите по нея!

Автори: Бояна Драганова, 2 „д“ клас и 
г-жа Албена Пейчева, 49 ОУ „Бенито Хуарес“
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Принцесата на бонбоненото царство

В  едно  много  далечно  царство,  но  то  не  било  обикновено  царство,  а  бонбонено
царство,  живеели  бонбонените  хора.  Царството  си  имало  принцеса.  Там всичко  било  от
бонбони. Къщите, двореца, земята, дори и градинките. Там всички живеели в мир. 

Една вечер   момиченце на име Аника сънувало сън, в който попаднало на странно
място – пред една вълшебна врата.Отворило я и тя водела  към бонбонения свят. Аника си
казала:
- Ах, тук всичко е от бонбони!

Естествено малкото момиченце хапнало от тук от там по-малко, но като стигнало до
двореца, почукало на портата. От там излязла принцесата на бонбонения свят и  я поканила
на чай. Аника се съгласила и влязла в двореца. 
Принцесата я попитала:
- Как попадна тук?
Аника  й разказала всичко.  Разказала й за света, от който тя идва.  Принцесата  я развела из
двореца и после я почерпила с още много невиждани от Аника и вкусни сладкишчета.
Момичето пожелало да остане още малко в чудния бонбонен дворец.Но принцесата като една
важна дама си имала и свои задължения.Скоро Аника решила да си тръгва и на прощаване
бонбонената принцеса я помолила да не казва на никого за този свят, в който е попаднала.
- Добре! - отговорила Аника и си отишла.

Когато се събудила още усещала вкуса на чудните сладки в устата си.Видяла, че се
намира в леглото си в своята стая и разбрала, че само е сънувала.
И така тайната на бонбонения свят останала завинаги тайна.

Автор: Габриела Цветкова, 2 “д” клас и 
г-жа Албена Пейчева, 49 ОУ “Бенито Хуарес”
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Трите желания

Имало едно време едно момиче на име Силви. То живеело в Париж и имало две сестри
и трима братя.  Нейното семейство било бедно и  не можели да си позволят да отидат на
училище и на детска градина. Една нощ Силви се помолила на звездите: 
- Нека нашите родители да имат достатъчно пари, за да изпратят мен на училище и братята и
сестрите ми на детска градина.

През нощта тя сънувала приказна фея с дълги кестеняви коси и зелени очи. Усмивката
й   греела като месечина на лицето й. Била облечена  със синя копринена рокля и красиви
лъскави крила. Тази приказно  красива фея изпълнила желанието на Силви.

На сутринта родителите им ги изпратили да се учат. Следващата нощ тя се помолила
на звездите отново:
- Искам баба да оздравее!

Тя пак сънувала приказната фея.
На  сутринта  отишла  при  баба  си  и  видяла,  че  тя  е  здрава.  След  това  отишла  на

училище и като се върнала се помолила за последен път:
- Нека всички бедни хора имат къде да живеят и да имат с какво да се хранят.
И така всички били щастливи, благодарение на добрината на Силви.

Поука: Човек не трябва да мисли само за себе си, но и за другите.

Автор: София Христова, 2 “д” клас, 
49 ОУ “Бенито Хуарес”
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Феята Дъга

Имало едно време едно царство. В него живеела феята Дъга. Щом тя била усмихната
над царството се издигала дъга. Феята била много красива. Нейните коси били руси и дълги.
Роклята й била великолепна – в цветовете на дъгата, а обувките й били от розов кристал.

Един  ден  един  много  тъжен  човек  отишъл в  нейното  царство.  Тя  го  видяла  и  се
разплакала. Тогава всички дъги изчезнали и се появили мрачни облаци. Завалял силен дъжд.
Когато човекът видял принцесата, той веднага се влюбил в нея. Предложил й да се оженят и
тя се съгласила. Била толкова щастлива, че седем дъги се издигнали над царството. И така по
седем дъги се издигали всеки ден!

Автор: София Христова, 2 “д” клас, 
49 ОУ “Бенито Хуарес“
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Царството на вълшебните книги

В едно далечно, далечно царство, където хората много обичали да четат книги, един
ден се случило нещо много необикновено. Книгите сякаш били омагьосани, защото във всяка
от тях имало различни герои и се случвало нещо друго – с една дума пълна бъркотия. Хората
се събрали и решили да разберат кой е причинил това.  Разбира се намерили виновника –
магьосницата  Незнайка,  която  не  знаела  да  чете  и  се  ядосвала  като види човек  с  книга.
Хората решили да я научат да чете,  и когато това станало тя разбрала,  че това е едно от
чудесата – всяка книга е един вълшебен свят, един полет и пътуване във времето. Оттогава
всички книги станали вълшебни. Щом ги отворел някой, сякаш влизал в тях и ставал герой от
книгата, а завършекът бил винаги по най-добрия начин.

Автор: Никола Луканов, 2 “д” клас, 
49 ОУ “Бенито Хуарес“ 
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Леденото кралство

Имало  едно  време  едно  ледено  кралство.  То  било  сковано  от  лед  и  студ,  поради
магията, която направила ледената кралица.

Тя живеела в замък, в който стените били от сняг, а прозорците от кристален лед. От
таваните висели полилеи от ледени висулки. По средата на замъка имало едно замръзнало
езеро, върху което седяла кралицата на леден трон. Тя била облечена с дълга бяла рокля от
ледена дантела. 

На главата си имала корона от лед, в която блестял голям диамант. Той бил вълшебен.
С негова помощ кралицата можела да превръща денят в нощ и да скове в лед и мраз цялата
земя.

Само Северното сияние огрявало големия и студен замък.

Автори: Александър Стоев,  2 “д” клас и 
г-жа Албена Пейчева,  49 ОУ “Бенито Хуарес“
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Щастлива приказка

Живял  някога  в  далечно  царство  един  принц.  Изпратили  му  едно  писмо,  в  което
пишело, че една хубава принцеса дошла в царството. Когато чул принцът веднага искал да я
посрещне. 

Той  изтичал,  за  да  посрещне  принцесата  и  като я  видял  се  омагьосал  от  нейната
красота. Тя била толкова красива! Косите й били със златни кичури, очите й искряли като
слънцето. Била облечена с красива рокля и цялата светела от радост.  Около нея слънцето
ставало по-силно и по-силно. Принцът се влюбил в нея и й предложил да се оженят.

Принцесата приела и вдигнали сватба за чудо и приказ. Те живели щастливо и заедно
до края на дните си.

Автор: Габриела Петрова, 
2 “д” клас, 49 ОУ “Бенито Хуарес“
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Вълшебната гъбка

Живяло някога малко момиченце близо до гората и често ходело там за гъбки.
Един ден, както си беряло горски цветя видяло странна гъба. Тя била огромна и цялата

покрита със златен прашец.
Момиченцето  се  приближило и  видяло,  малка  вратичка,  а  вътре  стълбички,  които

водели нагоре. Детето се изкачило по стълбичките и пред очите му се открила прекрасна
гледка. 

Оказало се, че гъбката е вълшебна. Който влезнел в нея оставал там завинаги и тя
ставала негов дом.

Като се разхождало из стаичките видяло още едно момиченце, което попаднало там
преди него.

Двете станали приятелки и всяка сутрин пиели билков чай пред своята къщичка-гъбка.
Ако някой случайно минел покрай къщичката, те го черпели с вкусен чай. И до ден

днешен те си живеят там. 
Ако искате да опитате от техния чай идете в гората и потърсете голямата вълшебна

гъбка.

Автори: г-жа Албена Пейчева и Марина Маринова,  
2 “д” клас, 49 ОУ “Бенито Хуарес“
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Приказки за животни
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Котето Пухчо, зайчето Мъхчо и катеричката Кики

Един слънчев ден котето Пухчо излезе в гората на разходка. Зайчето Мъхчо го срещна
и се  запознаха.  Насреща им се  зададе  катеричката  Кики и Пухчо се  изплаши.  Мъхчо  го
успокои. След това тримата се събраха и се уговориха да направят пакост.

Направиха капан за мечки и се прибраха по къщите. 
През нощта една мечка се хвана в капана. На сутринта Пухчо, Мъхчо и Кики отидоха в

гората и какво да видят там!
В капана мечка. Тя ги помоли да й помогнат. Те й помогнаха и се засрамиха от лошата

си постъпка. На мечката не споделиха какво са сторили предния ден. 
След  това  с  мечката  станаха  приятели  и  от  този  ден  никога  не  правеха  подобни

пакости.

Автор: Никола Луканов, 2 “д” клас, 
49 ОУ “Бенито Хуарес”
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Селянинът и лисицата

Един селянин копал цял ден лозето си. Изморил се. Седнал да си почине. Извадил
торбата, за да хапне нещо. В това време чул тъжен вой на животно. Тръгнал по посока на воя.
Видял една лисица. Кракът й бил заклещен в капан.

Селянинът се поколебал малко дали да помогне на изпадналата в беда лисица. След
малко се навел и извадил крака й. Лисицата станала и казала:
- Благодаря, човече! Ти ми спаси живота. След малко щях да съм мъртва. Мина ловец, който
щеше да ме види и убие.

Селянинът и лисицата се разделили.
Много време минало.  Дошла зимата.  Няколко лисици влезли в  двора на селянина.

Влезли в кокошарника. Грабнали кокошките и хукнали да бягат.
За щастие в това време се появила спасената през лятото от селянина лисица. Тя се

нахвърлила върху другите лисици. От изненада те изпуснали кокошките и побягнали към
гората.

Така лисицата благодарила на добрия човек, който й спасил живота.

На доброто с добро се отговаря!

Автор: Константин Величков, 2 “д” клас, 
49 ОУ “Бенито Хуарес”
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Изгубеното куче

Живяло някога в едно семейство малко кученце на име Топчо. 
На Коледа завалял първият сняг.  Кученцето  Топчо излязло навън да се порадва на

снега, но се загубило. Легнало пред една врата и заспало. 
Детето, което живеело в тази къща погледнало през прозореца и го видяло. Изтичало

нетърпеливо на двора и взело Пухчо на ръце. Той би премръзнал и уплашен. 
Детето прибрало кученцето и се погрижило за него. Празнували заедно Коледа. 
Когато кученцето се съвзело, момчето го завело в неговия дом, но останали добри

приятели завинаги.

Автор: Димитър Казаков, 2 “д” клас, 
49 ОУ “Бенито Хуарес”

Моят домашен любимец

Моят домашен любимец е папагал. Неговата порода е малък Александър. Името му е
Макс. Перата на Макс са сиви на цвят. На врата има черно герданче и дълга опашка. 

Всяка сутрин аз му слагам семена и свежи плодове. Сменям му водата и му чистя
клетката. Макс обича да лети в стаята. 

Един ден той излетя в другата стая. Аз много се изплаших, защото прозореца беше
отворен. Папагалът кацна на пердето, а аз бързо затворих прозореца.

Така интересно прекарвам с моя домашен любимец.

Автор: Ангел Кежов, 2 “д” клас, 
49 ОУ “Бенито Хуарес”

Моята болонка

Болонката ми Сара е много умно куче. Аз си играя с нея всеки ден. Когато си изцапа
лапичките след разходка, аз ги мия. 

Сара  е  много красива  и  игрива.  Когато й  хвърля  топка  или пръчка,  тя  тича да  ги
донесе.

След  това  чака  да  получи  своята  награда.  И  накрая  уморена  си  ляга  да  спи  на
полянката. Аз обичам моята болонка Сара.

 
Автори: Василена Карнич, 2 “д” клас и 
г-жа Албена Пейчева, 49 ОУ “Бенито Хуарес”
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Моята котка

Моята котка се казва Мъри. Тя е черна на цвят с бяла опашка. Играе си с топка. Обича
да пие мляко. Гони си опашката. Мъри има черни очи. Нейната козина е мека и пухкава.
Храня  моята  котка  с  прясно  мляко.  Извеждам  я   на  разходка.  Тя  тича  и  се  катери  по
дърветата. Аз обичам моята котка!

Автор: Дария Радославова, 2 “д” клас, 
49 ОУ “Бенито Хуарес”
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Приказка със смешен край
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Червената пелерина и ряпата

Имало едно време едно добро момиче с  червена  пелерина,  което всички наричали
Червената пелерина. То си засадило ряпа в двора на баба си в края на гората. Когато ряпата
пораснала, момичето тръгнало да я вади. Докато вървяло през гората пред него изскочила
Меца  и  го  попитала  къде  отива.  Червената  пелерина  й  отговорила,  че  отива  да  извади
голямата ряпа от двора на баба си. Мечката се зарадвала и тръгнала с нея. Когато стигнали до
двора  на  бабата  Меца  се  спуснала  да  вади  ряпата.  Дърпала,  дърпала,  но  ряпата  не  се
помръдвала.  Мечката  повикала  Червената  пелерина.  Тя  се  хванала  за  нея  и  задърпали  с
всичка сила, но ряпата не се мръднала. 

Червената пелерина викнала баба си.  Хванала се бабата за  момичето,  момичето за
мечката,  а  мечката  за  ряпата.  Ряпата  била  толкова  здраво  захваната  за  земята,  че  не
помръдвала. Наблизо минал ловеца и решил да помогне.

Хванал се за бабата, тя за момичето, а то за мечката – дърпали здраво всички и ряпата
изскочила.  Ловецът паднал,  пушката  му  гръмнала,  мечката  се  изплашила  и  скочила  в
кладенеца. Бабата сготвила вкусна каша от ряпа и нагостила всички помощници.

Автор:Кристиян Миланов,  2 “д” клас, 
49 ОУ “Бенито Хуарес”
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Зимни приказки
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Зимна приказка

Земята  е  покрита с  дебела снежна покривка.  Всички птички са  отлетели  на  юг.  В
гората е тихо. По снежната пътека се виждат стъпчици от зайчета, лисици и вълци. Само
мечките спят дълбок зимен сън. Всички растения са се сгушили под снега на топло и чакат
зимата да отмине, за да покажат главици отново.

Макар, че е много студено през зимата е много красиво и приказно. 

Автор: Гергана Стоянова, 2 “д” клас, 
49 ОУ “Бенито Хуарес”
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Зимен сън

В един град толкова много валяло сняг,  че побелял града.  Той заприличал на бяла
снежна  топка,  а  дърветата  на  бяла  коледна  елха.  Хората  направили голям снежен човек.
Децата играли щастливи около него. 

Паднала нощта. Големият снежен човек отворил очи. Огледал се наоколо и си казал:
- В този град е много красиво. Искам да се разходя и да го разгледам.
Пързулнал се по пухкавия хлъзгав сняг и обиколил снежните притихнали улички. Къщичките
спели  сгушени  в  блестящите  снежни  преспи.  Коминчетата  изпускали  пухкави  бели
къделки.На небето искрящите звездички намигали на снежния човек за поздрав.
Той затворил очи и засънувал най-сладкия зимен сън.  

Автор: Велизар Радков, 2 “д” клас, 
49 ОУ “Бенито Хуарес”
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Зимна веселба

Имало едно време две деца, които се казвали Иван и Катя. Те направили снежен човек.
Играли с него, докато станало време за вечеря. Децата се прибрали, а снежния човек остана
сам. На комина  се гушело  едно врабче.  То отлетяло бързо и извикало животните от гората.
Дошли зайчета, катерички, бобри, сърнички и си направили чудна веселба около Снежко.

Автор: Виктор Танов, 2 “д” клас, 
49 ОУ “Бенито Хуарес”

29



През зимата

На земята легна бяла снежна завивка. Пухкавият сняг блестеше от зимното слънце.
Коминчетата се окичиха с меки калпачета. Струйките дим се виеха и играеха. Снежинките
летяха  като  снежни  пеперуди.  Врабчето  кацна  на  рамото  на  снежния  човек,  който  бяха
направили децата и си клъвна от носа му.

Зайо Байо също отиде при  Снежко   и си гризна от носа му. Утре е  любимият ми
празник – снежна Коледа.

Автор: Даниела Пачова, 2 “д” клас, 
49 ОУ “Бенито Хуарес”

Снежинката и детето

Една бяла снежинка се откъсна от пухкаво облаче.  Тя започна да лети към земята.
Падаше бавно и безгрижно. Докато пътуваше надолу имаше време да разгледа света. Тя видя
много свои братя и сестри да се спускат към земята. Всички бяха щастливи от нещо, което се
случваше долу. Погледна натам и видя как децата се радват на снежинките. Вече нямаше
търпение да се озове при тях. Тя падна на един прозорец. През него се виждаше едно легло. А
в леглото лежеше болно момиченце. Снежинката много искаше да помогне на момиченцето,
да  му  даде  надежда  да  се  оправи.  И в  този  момент  слънчев  лъч  озари снежинката и тя
заблестя.  Момиченцето видя искрящата снежинка и  се почувства по-добре.  А от  малката
снежинка на прозореца остана малка капчица.  След няколко дни  момиченцето  беше вече
здраво. Ето как малката снежинка помогна на момиченцето да оздравее.

Автор: Кристиян Цветков, 2 “д” клас,
49 ОУ “Бенито Хуарес”
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Нощта на Рождество Христово

Беше  прекрасна  зимна  вечер.  По  теменужения  небесен  воал  блестяха  изумрудени
звезди. Но най-ярко светеше една от тях – Витлеемската звезда. 

Всички  хора  празнуваха  Рождество  Христово.Всички  бяха  щастливи,  защото  бяха
получили своя най-голям подарък – раждането на Спасителя.

Автор: Бояна Драганова, 2 “д” клас, 
49 ОУ “Бенито Хуарес”
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Зимна приказка

Когато  дойде  студената  зима,  земята  се  покри  с  бяла  пухкава  пелена.  Падащите
снежинки  танцуват  в  красив  танц  и  рисуват  чудни  картини  по  стъклата  на  прозорците.
Дърветата  се  окичват  с  прекрасните  си  зимни  одежди.  Заснежените  коминчета  пушат  и
обвиват селцата в гъста мъгла. Децата обличат най-топлите си дрехи и се приготвят за весели
игри на заснежените пързалки. Зимата е една чудна приказка.

Автор: Бояна Драганова, 2 “д” клас, 
49 ОУ “Бенито Хуарес”
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Зимни игри

Имаше някога едно малко градче. Там беше тихо и спокойно. Само за няколко дни
заваля силен сняг. Всичко бе отрупано с бяла пухкава черга.Дойде ред за зимни игри. 

Томи извика своите другарчета да играят в пухкавия свяг.
Направиха голям снежен човек и му изпяха песничка. Доволни се прибраха у дома.

Автор: Габриела Цветкова, 2 “д” клас, 
49 ОУ “Бенито Хуарес”

Снежното куче

През  зимата  едно момче на  име Криси  решило да  си направи  куче от  сняг.  То го
направило и си играло с него. 
           Снежното куче решило да види какво правят хората. Видяло едно истинско куче да си
играе с дете. Снежинко се върнал в своя двор. Видял една фея и я помолил:
- Моля те, да ме направиш истинско куче!

Феята размахала вълшебната си пръчица и го превърнала от снежно в истинско куче.
То започнало да лае и да подскача около детето, което го изваяло от сняг.
Тогава Криси го прибра вкъщи и двамата станаха неразделни приятели.

Автор: София Христова, 2 “д” клас, 
49 ОУ “Бенито Хуарес”
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Есенна приказка
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Златна есен

Есента идва. Тревата е пожълтяла. Из нея не се мяркат хубавите погледи на цветята.
Дълги паяжини се протягат из въздуха. Всичко е изсъхнало, повехнало, шарено. Гората стои
замислена. Дърветата са облечени в пъстроцветни дрехи. Няма птичи песни, защото певците
ги няма. Само сойка или сврака кресне и отлети някъде или някое плахо непознато птиче
мълчаливо шавне из шубраците. Вятърът си играе на гоненица с пъстрите листа. 

Реката тече бавно. Омръзнало й е вече да тича. Иска й се да се спре и да почине. По
водата се влачат сламки и шума. А в градините и лозята наоколо се чува говор, вик, песни. 

Ябълки и круши се радват на слънцето, натежали от плод.
Узрели гроздове надничат изпод клонките на лозите.
Златна есен вече царува.

                  Автор: Кристиян Цветков, 2 “д” клас, 
49 ОУ “Бенито Хуарес”
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Пътешествия
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Пътешествието на врабецът Пепик до Египет

В една прекрасна есенна утрин, ято щъркели и лястовички отлитнали на юг. Врабецът
Пепик ги видял и ги помолил да отиде с тях. Те се съгласили и потеглили за Египет. Пепик се
изморил от дългото летене и помолил един щъркел да го качи на гърба си. Той се съгласил.
След  дълго  пътешествие  стигнали  далечната  страна  Египет.  Пепик  слязъл  от  гърба  на
щъркела и видял най-голямата пирамида и статуите на древни египтяни. Пепик останал там,
защото му харесало.Завърнал се отново у дома напролет с лястовичките и щъркелите. 

Автор: Гергана Стоянова, 2 “д” клас, 
49 ОУ “Бенито Хуарес”

Пътешествието на Пепик

Една есен врабецът Пепик изпълнил заканата си. Полетял с щъркелите и лястовиците към
Египет. Докато летял все мърморел:
- Защо е толкова далеч Египет? Изморих се!
След дългия полет стигнали далечната страна. Пепик бил очарован от гледката, но когато
видял че и в Египет птиците работят си рекъл:
- По-добре да си бях седял вкъщи.

Автор: Антон Цонев, 2 “д” клас, 
49 ОУ “Бенито Хуарес”
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Как Пепик изпълни обещанието си

В  началото на есента Пепик видя как щъркелите и лястовиците отлитат на юг. Реши
се  да полети с тях. Летя, летя, много време летя и виж ти, стигнаха до Египет. Видя една
палма и кацна върху нея. Когато си отпочина литна да разглежда пирамидите. Видя една
голяма пирамида и кацна на върха й. Видя толкова други пирамиди – малки и големи.

Е, дойде пролетта. Щъркелите и лястовичките тръгнаха обратно вкъщи, Пепик ги видя
и  тръгна  с  нях.  Когато  стигна  Пепик  извика  всички  свои  приятели  и  разказа  за  своите
приключения. И така всяка зима тръгваше с щъркелите и лястовиците към Египет и напролет
отново се връщаше у дома.

Автор: Александър Иванов, 2 “д” клас, 
49 ОУ “Бенито Хуарес”
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Пътешествието на Пепик до Египет

Пепик изпълни заканата си да пътува до Египет. Тази красива, но непозната земя се
намира много, много далече. Пепик не лети сам. Може да се обърка, навярно ще му бъде
скучно. И той тръгна на далечен път заедно с щъркела. В една хладна сутрин двете птици
полетяха към Египет. Скоро Пепик усети умора. Крилата го заболяха. Гладен е.
- Щърко, искам да спрем. Виждам полянка. Аз ще търся насекоми, а ти червейчета.

Пепик  бавно  летеше  във  въздуха,  кацна  на  един  клон,  а  после  на  земята.  Търсеше
насекоми,  шепичка  зърна или трохички.  Бързо напълни гушката  си.  Силите  му се
върнаха.  Отново  двамата  приятели  тръгнаха  на  път.  Скоро  видяха  прочутите
египетски пирамиди. Беше много топло, а въздухът горещ.

Двете  птици  заживяха  щастливо  в  Египет.  Ще  се  върнат  по  родните  места  чак  през
пролетта.

Автор: Константин Величков, 2 “д” клас, 
49 ОУ “Бенито Хуарес”
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Баба и внуци

Далеч от София в село Лясково живее моята прабаба Гинка. 
Един ден аз и тате й отидохме на гости. Тя ни помоли да й нарежем малко дърва за

зимата.  Тате  й  наряза  дърва,  а  аз  ги  пренесох  в  стаята,  където  е  печката.  След  това  й
помогнахме да измете двора и да нахрани всички животни. След като помогнахме, ние си
тръгнахме за София, а баба имаше дърва за цялата зима и стоя на топло. Аз обичам моята
прабаба Гинка и през лятото отново ще й отида на гости. Този път с нас ще дойде и Стани –
моето братче.

Автор:Велизар Радков, 2 “д” клас, 
49 ОУ “Бенито Хуарес”

Един незабравим ден

През почивните дни мама и тате ни заведоха с моето братче на Боровец. Там не бяхме
сами, а с Иванчо и неговите родители.

Времето  не  беше  толкова  подходящо за  игри,  но  добре  облечени  са  забавлявахме
прекрасно. Спускахме се по пистата от изкуствен сняг с шейна.

Когато не се качвахме до пистата си играехме до хижата между боровите дървета на
футбол.

Люлеехме се на люлките, гонехме се и добре си изкарвахме.
Една от сутрините след като закусихме, ние с Иванчо излязохме отново до хижата.
Валеше лек дъждец и се спусна мъгла. Ние бяхме се отдали на игра и забравихме къде

си намираме. Отдалечили сме се от хижата неусетно.Чухме странен звук. Замръзнахме на
едно  място.  Огледахме  се,  доста  изплашени  и  в  далечината  забелязахме  как  животно,
приличащо на вълк ни наблюдаваше.

Почнахме да викаме и бягаме. Дори не разбрахме как сме стигнали до хижата. 
Уплашени  влязохме  с  гръм  и  трясък  вътре. Родителите  ни се  стреснаха в  първия

момент, но след това като разбраха какво ни се е случило се смяха през сълзи.
Това животно било кучето от съседната хижа. Така поне ни казаха.
Но ние  си знаехме, че беше вълк. Те ни казаха така, за да не се уплашим и да спим

спокойно. 
Този ден ще го помня цял живот.

Автор: Велизар Радков, 2 “д” клас, 
49 ОУ “Бенито Хуарес”
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На връх “Шипка”

Миналата  година  ходихме  на  връх  “Шипка”.  Там  са  се  сражавали  български
опълченци  и руски войници срещу турските поробители. 

Качихме се по много стъпала, влязохме в музея и видяхме снимки, униформи, лични
вещи, знамена  и  оръжия,  с  които  са  се  сражавали    бранителите  на  този  връх.  Около
паметника имаше наредени малки и големи оръдия, които също са участвали в битките. След
това  посетихме  руската  църква  в  село  Шипка.  Там  видяхме  къде  са  погребани  много
български и руски войници. Това място се нарича крипта. Тате ни разказа, че най-голямата
камбана е направена от претопени гилзи, събрани след сраженията на връх “Шипка”.

Беше много интересно и вълнуващо.

Автор: Данаил Миланов, 2 “д” клас, 
49 ОУ “Бенито Хуарес”

Триградското ждрело

Миналата година отидохме на екскурзия до град Девин. Там в планината Родопи се
намира  “Триградското  ждрело”.  Ние  посетихме  пещерата  “Дяволското  гърло”.  Видяхме
„Сянката на дявола” и разбрахме, че през турското робство там са хвърляли българите, които
са били осъдени. Екскурзовода ни разказа, че в реката живее риба, която е сляпа. 

През турското робство пещерата са я наричали “Страшната съдийка”. Сегашното име
е “Дяволското гърло” и е дадено, защото поглъща всичко в гърлото си. В пещерата беше
страшно. Красива е нашата родина България и има славно минало!

Автор: Данаил Миланов, 2 “д” клас, 
49 ОУ “Бенито Хуарес”

Из България

През пролетната ваканция ходих на зелено училище. Първият ден отидохме на Шипка
и Етъра. Шипка е върхът, на който се е провела голяма битка за освобождението на България.
Отдалече тя  изглежда много малка,  но когато се  качиш на върха,  паметникът е  огромен.
Докато  се  качвах  нагоре  броях  стълбите,  които  бяха  точно  осемстотин  и  деветдесет.
Изкачването беше много трудно. Веднага щом се изкачих на върха видях огромните оръдия.
Следобяд пристигнахме в Етъра. Там имаше много старовремски работилници и майстори в
тях,  които изработваха чашки,  захарни петлета,  ножове,  интересни дървени сувенири.  По
средата на Етъра имаше река и в нея малки риби. Там всичко беше хубаво. Къщите бяха
боядисани с ярки цветове. 

На другия ден ходихме до Царевец.  Минах по спуснатия дървен мост,  който беше
огромен. И накрая ходих в пещерата Бачо Киро. Там беше много тъмно. 

В пещерата имаше сталактити и сталакмити. В нея някога са открити кости на мечка,
живяла преди хиляди години.

Ще запомня завинаги това, което видях. 

Автор: Ангел Мадин, 2 “д” клас, 
49 ОУ “Бенито Хуарес”
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Стихове
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Това съм аз.....

Аз съм втори клас, 
когато мама ми се кара,
влизам бързо в час.
Ходим с моя приятел на кино, 
да гледаме Арлекино.
Но той иска да ходим у дома,
да играем на някоя игра.

Автор: Велизар Радков, 2 “д” клас, 
49 ОУ “Бенито Хуарес”

Небивалици

Котка хвърка,
мишка мърка,
дядо църка,
риба хвърка,
лястовичката заплува.
Всичко се обърка!

   Автор: Константин Величков, 2 “д” клас, 
49 ОУ “Бенито Хуарес”

Жабата хитрува,
Кума Лиса плува.
Мечката лети, 
птицата ръмжи.
Дядото църка,
мишката пък хърка.
Всичко се обърка.

   Автор: Бояна Драганова, 2 “д” клас, 
49 ОУ “Бенито Хуарес”
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Пролет

Пролет иде всичко зрее,
слънце грее над планините.
Пролетта е вече тук,
птичките си идват от юг.

 Автор: Габриела Цветкова, 2 “д” клас, 
49 ОУ “Бенито Хуарес”

Лятото

Хайде ставайте дечица,
лятото е вече тук!
Чакат ви игри забавни,
тичайте навън!

Автор: Габриела Цветкова, 2 “д” клас, 
49 ОУ “Бенито Хуарес”

Зимата

Баба Зима пак дошла е,
сняг при нас вали!
Хайде дечица,
 чакат ви игри!

Дърветата са бели.
Гората бяла спи.
Под снежното юрганче 
И Баба Мецана спи.

 Автор: Габриела Цветкова, 2 “д” клас, 
49 ОУ “Бенито Хуарес”
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Зима
Снежинки падат, 
сняг вилнее,
снежни човеци се усмихват до къщите,
боровете са свежи.

Зеленчуци и плодове

Плодче любимо, ей сега ще те изям!
Ябълка, банан, диня - всичко ще изям!
Зеленчуци: морков, зеле, картофче -
всичко ще изям.

Есен

Бързо лятото отлита, тънка хладнина повя.
Листата са шарени, цветята увяхнали.
Вече не е толкова топло, 
дъжд още не е завалял,
вятъра вее клоните на дърветата.

Автор: Виктор Танов, 2 “д” клас, 
49 ОУ “Бенито Хуарес”

За мама

Моята майка е мила и добра. 
Тя с обич ме дарява и с грижи да раста. 
И истински  хубаво е в нашата къща,
когато от работа мама се връща.

  Автор: Антон Цонев, 2 “д” клас, 
49 ОУ “Бенито Хуарес”

Мама

Мама, тя е най-добрата майка на света. Тя е красива: с кестенява коса, сини очи и бяла
кожа. Аз я обичам повече от всичко на света. Обичам я, защото когато съм тъжна тя винаги
ми помага в нужда. И затова като порасна искам да стана като нея. Обичам те мамо!

Автор: Бояна Драганова, 2 “д” клас, 
49 ОУ “Бенито Хуарес”

45



Гатанки

46



Мъничко лютичко в земята се скрило отвънка червено, отгоре зелено.
Що е то?

(Репичка) 

Червена малка топчица, в земята се скрила с бяло люто сърчице и зелено перчемче.
Що е то?

(Репичка) 

Автор: Гергана Стоянова, 2 “д” клас, 
49 ОУ “Бенито Хуарес”

Пухкаво сивичко все плаче. 
Що е то?

(Дъждовен облак)

Никога не спи и все брои.
Що е то?

(Часовник)

Много прилича на човек, ама е от сняг?
Що е то?

(Снежният човек)

Автор: Антон Цонев, 2 “д” клас, 
49 ОУ “Бенито Хуарес”

По клоните тича, банани обича.
Що е то?
     (Маймунката)

През лятото е като лют, а през зимата е като студ.
Що е то?
          (Лук)

Стълба е, а пък се движи.
Що е то?

(Ескалатор)

Автор: Никола Луканов, 2 “д” клас, 
49 ОУ “Бенито Хуарес”
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Виждам на снега бял човек,
вместо очи има въглени.
Баба Зима той обича,
но пък мрази слънцето!

Що е то?
       (Снежният човек)

Автор: Константин Величков, 2 “д” клас, 
49 ОУ “Бенито Хуарес”

Прилича на камбанка и нежно е и бяло.
Що е то?

(Кокичето)

Автор: Бояна Драганова, 2 “д” клас, 
49 ОУ “Бенито Хуарес”

Всички го обичат, той е най-големия приятел на човека.
Що е то?

           (Кучето)

Автор: Габриела Цветкова, 2 “д” клас, 
49 ОУ “Бенито Хуарес”

Прилича на тигър, но е по-малко.
Що е то?

(Коте)

Меко, бяло като сняг, но не се топи.
Що е то?

(Памук)

Автор: Александър Стоев, 2 “д” клас, 
49 ОУ “Бенито Хуарес”
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