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Скъпи читатели, 

В навечерието на един от най-светлите християнски 

празници Рождество Христово учениците от пети 

клас със своите приказки, посветени на вярата в 

доброто и справедливостта, ви поздравяват, като ви 

пожелават здраве, благодат и светлина в душите и в 

сърцата. 

От редактора 

 



 

Коледна елха 
 
Имало едно време дълбоко в гората едно село. То било красиво, с малки, 

но елегантни къщички, а в центъра на селото имало огромен площад. Всяка 
Коледа гражданите на селото поставяли и украсявали огромна елха. През 
нощта тя светвала в безброй цветове и греела като звезда. Цялото село се 
озарявало в червено, жълто, зелено, лилаво, синьо и още много цветове. 
Хората всеки ден идвали да я гледат. Една сутрин обаче, когато поредна 
тълпа от хора дошла да види отново елхата, те застинали на място. Елхата 
била най-обикновено дърво без украса или цветни лампички. Без гирлянди и 
малки бляскави снежинки. Просто една зелена елха. Много минувачи се 
спирали и се чудели защо са махнали украсата на това дърво. Когато се 
разбрало, че никой не е махнал украсата, останал само един вариант - някой 
я е задигнал. Седнали да умуват хората: 

 – Кой би сторил такова нещо!? – питали се те, обаче така и не 
намерили крадеца. 

 На следващата година селото купило нова украса, за беда обаче отново 
и отново тя изчезвала безследно. С всяка Коледа нещата ставали по-зле. Не 
само украсата на елхата изчезвала. Лампите на къщичките също изчезвали.  

Една година едно момиче се решило да намери крадеца. Тя изчакала да 
наближи денят, в който украсата изчезвала. Скрила се между едни клони и 
зачакала. Към един-два часа сутринта момичето чуло стъпки. Когато 
усетило, че те се приближават, то изскочило от скривалището си и викнало: 

– СТОЙ!!! Ти ли крадеш украс... – спряло се от изненада.  
 



 

Пред момичето стояло джудже... едно рижаво джудже в лилаво 
костюмче и с торба на рамо. Девойката понечила да каже нещо, но 
устните ѝ само помръдвали безмълвно. Джуджето изпищяло и побягнало. 
Тя се затичала след него. Бягала, бягала, но то било твърде бързо. След като 
завило зад един храст, тя го изгубила. А за капак на всичко и тя самата се 
загубила. Обиколила храста, зад който джуджето било завило и се зачудила. 
Поразходила се и открила вход на пещера, обрасъл в лиани. Решила да влезе 
вътре, защото навън ставало все по-студено. Влязла и се запътила към 
дъното на пещерата. По едно време се спънала, ударила си главата и 
изпаднала в безсъзнание. Като се събудила и отворила очи, вече не се 
намирала в пещерата. Била в нещо като склад... Завъртяла глава, огледала 
се наоколо и видяла онова рижаво джудже в лилавото костюмче. То се 
стреснало и се скрило зад един кашон, от който излизали светлинки. 
Момичето се досетило какво има вътре и казало: 

– Това коледна украса ли е? Ти ли си крадял цялата украса от селото?  
– Амии... да. Аз бях, но не го правех с лоши намерения. Напоследък не 

се чувствам добре. А в пътеводителя за малки джуджета пише, че това е, 
защото хората имат все по-малко коледен дух. Ако продължава така, ще 
изчезна поради липсата на вяра в хората. Взех коледните играчки, за да 
украся местата, където най-малко хората вярват в Коледа. Но нямам лоши 
намерения, кълна се! 

– Има и други начини да се постигне това – отвърнало момичето. – 
Ще ти помогна. 

– Благодаря ти. Ти си добър човек.  
 



 

Джуджето плеснало с ръце, момичето затворило очи и пак 
изпаднало в безсъзнание. Когато отново ги отворило, се намирало на 
същото място в пещерата, където се спънало. Огледало се наоколо и 
видяло десетки кашони с играчки, лампички и какво ли не. Излязло от 
пещерата. Вече било сутрин. Сетило се как да се прибере до вкъщи. 
Грабнало два кашона с топки за елха и започнало да върви напред, като 
от време на време забучвало по една в снега. След десетина минути 
ходене тя стигнала до селото. Хора вече се били събрали да я търсят. 
Като я видели, се затичали към нея и започнали да я разпитват. Тя не им 
казала за джуджето. Споделила само за пещерата, пълна с коледната 
украса. Момичето тръгнало по следите от играчки заедно с група хора 
от селото, стигнали до пещерата и прибрали украсата в селото. След 
като украсили отново елхата и видели, че са им останали още много 
играчки, момичето предложило да обиколят близките села и да раздадат 
играчките. Тя показала кашоните на хората, които предложили да 
отидат в другите градове и села. Като се запътила към дома си, тя 
видяла как майка ѝ тича към нея. Прегърнали се, а момичето видяло как 
зад рамото на майка ѝ онова рижаво джудженце в лилаво костюмче ѝ се 
усмихва широко и ѝ маха. Тя му се усмихнала също и тогава джуджето се 
отправило нанякъде и изчезнало от поглед.  

Всички села и градове в околността сияели. Хората  били по-
щастливи, пеели коледни песни и танцували. Отново си били върнали 
коледното настроение.  

 
Мария  Друмева  5.„а“ клас 

 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

Коледно чудо 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Коледа наближавала. Малкото градче Бевърли било побеляло от натрупал пухкав сняг. Комините 

пушели, всяка къщичка светела в различни коледни светлинки и се носели аромати на прясно изпечени 
коледни сладки. 

Малката Маги седяла до прозореца, гледала падащите снежинки и пишела своето писмо до дядо 
Коледа. След като го написала, отишла при майка си и ѝ разказала какво иска. 

На другия ден Маги излязла навън и се запътила към пощата, за да пусне писмото си там. Но какво да 
види – пощата била затворена! Седнала пред вратата и започнала да мисли какво да направи. 

– Но утре е Коледа! Какво да правя? Ще остана без подарък. 
И изведнъж се сетила: 
– Отивам на Северния полюс да кажа на Дядо Коледа какво искам! 
На бегом се прибрала, събрала си багажа и, познайте, тръгнала към Белобрадко да си пожелае 

подаръци. Очаквало я дълго пътуване и тя знаела това, но била решена да занесе писмото си, за да получи 
подаръка в коледната нощ. 

Вървяла, вървяла и най-сетне пристигнала до работилницата на Дядо Коледа, която била изцяло 
покрита с пухкав бял снежец, а най-отпред имало малка златна камбанка за звънче. Маги ударила звънчето 
и вратата се отворила. Пред нея стоял самият Дядо Коледа. 
 

 

 



 

– Здравей, Дядо Коледа! Исках лично да ти дам своето писмо, защото пощата беше затворена. 
– Хо-хо-хо! Добре дошла, Маги! Дай насам това писмо и влизай. Не стой на студа. 
– Много благодаря! 
– Хей, имам много добра идея – вместо да се прибираш сама, качи се в шейната ми и нека да 

потеглим утре рано сутринта, а дотогава може да се позабавляваме. 
– Да, съгласна съм! 
И те влезли в работилничката. 
–  Имам много вкусни бисквитки, ще донеса малко – рекъл Дядо Коледа. Донесъл малките сладки 

изкушения и две чашки мляко. Хапнали, пийнали и неусетно времето минало. 
Дошъл моментът, в който трябвало да тръгват да раздават подаръци. 
– Хайде, Маги, качвай се! 
– Идвам! 
Цяла нощ обикаляли с шейната и оставяли подаръци за всички деца по света. Накрая Дядо Коледа 

стигнал до къщата на Маги и я оставил там. Направил така, че родителите ѝ да не разберат, че я е 
нямало. Преди да потегли, ѝ казал: 

– Маги, ти дойде при мен, за да ми кажеш какво искаш за празника, но така и не отворихме писмото 
ти. Ще ми споделиш ли сега? 

– О, няма значение! Днешният ден беше най-хубавият подарък. Благодаря! 
Дядо Коледа се усмихнал и потеглил с шейната във въздуха. 
– Весела Коледа, Дядо Коледа! – извикала Маги. 
– Хо-хо-хо! Весела Коледа на всички! 
 

Кристина Иванова, 5.„а“ клас 



 

Вълшебни герои 
 
Имало едно време две деца Едлорд и Ананаско. Тяхната мечта била да станат вълшебни герои и да 

побеждават лошите. 
Навън всичко било покрито с бял пухкав сняг. Дърветата блестели в коледната си премяна. Двете 

момчета решили да се разходят и да помислят как могат да сбъднат желанието си. 
Срещнали една баба, но тя не била обикновена, а вълшебница. Децата нетърпеливо я попитали: 
 – Бабо, как можем да имаме суперсила и да побеждаваме? 
Тя помислила и отговорила: 
– Ще ви помогна, но трябва да ме слушате внимателно и да изпълните това, което ще ви кажа. 

Тръгнете към заледената планина. Близо до върха ще намерите кристален замък. Той се охранява от 
двуглав змей, който не допуска никой да влезе. Ако успеете да го надхитрите и влезете, ще видите голяма 
коледна елха с много подаръци под нея. Колкото повече деца зарадвате с тях, толкова вълшебна сила ще 
получите и вие – казала бабата и изчезнала. 

Едлорд и Ананаско тръгнали към притихналата гора и започнали да мислят план за справяне с 
лошия змей. Изкачването на планината било трудно, но те не се отказали. Видели в далечината 
кристалния замък и се подготвили със снежни топки за отбрана. Змеят бил по-голям и страшен, 
отколкото си го представяли. Като тръгнал към тях, така изревал, че прекършил клони на дървета, но 
момчетата не отстъпили и започнали да го замерят със снежните топки. 

Изведнъж забелязали, че те не са обикновени, а бабата ги е направила вълшебни за награда, че не са 
се отказали. Така при всеки удар с топка една част от тялото на чудовището замръзвала и постепенно 
то спряло да се движи. Нямало как да навреди на децата. 

Двете момчета успели да стигнат до елхата в кристалния замък и да вземат всички подаръци под 
нея. Забързали се към близкото снежно село. Направили приятна изненада на всички деца там. 

Изведнъж Едлорд и Ананаско усетили необикновена, вълшебна сила. Зарадвали се, че и тяхното 
желание е изпълнено. 

На Коледа всеки трябва да получи подарък и пожелание за здраве и успех. Така животът наистина 
ще бъде хубав като коледна приказка.  

 
Александър Соколов, 5.„а“ клас 



 

 
 
 

Медунчо  
и  

неговата коледна шапка 
 
 
 
 
В снежната коледна нощ, в мечата хралупа татко Медун и малкият Медунчо си разказвали 

весели истории и похапвали сладко медец. Изведнъж Медунчо попитал баща си: 
– Какво криеш зад гърба си, тате? 
– Нещо за теб! 
Това била една нова вълнена червена шапка с бял помпон. 
– УАУ! – казал Медунчо. – Благодаря, тате! 
Мечето никога преди не е имало такава шапка и нямало търпение да я покаже на своите 

приятели. 
На следващия ден Медунчо излязъл навън и срещнал малките зайчета на горската поляна. 
– Вижте ме, вижте ме! – извикало мечето с радост и се търкулнало няколко пъти в пухкавия 

сняг. За лош късмет шапката се закачила на клона на едно дърво и започнала да се разплита. 
– Охо, това не беше предвидено да се случва! Какво ще правя сега? 
Едно от зайчетата поискало да оправи шапката като скочило вътре в нея и започнало да се 

търкаля по снега. 
– Не, не, спри! Шапката ми, ОЛЕЛЕЕЕЕЕЕЕЕЕ! 

 

 

 



 

Тогава зайчетата го изпратили при мъдрия елен, който винаги знаел как да постъпи. Еленът 
си сложил разплетената коледна шапка на Мечо върху главата, огледал се в заледеното езеро и много 
се харесал. 

-Не, не, спри! Шапката ми, ОЛЕЛЕЕЕЕЕЕЕЕЕ! 
Тогава го дочули сивите врабчета, приближили се  към Медунчо  и весело изчуруликали: 
– Хей, приятел, не тъгувай! Тази шапка е много подходяща за нашето гнездо! 
– Не, не, спрете! Шапката ми, ОЛЕЛЕЕЕЕЕЕЕЕЕ! 
В това време се появила хитрата Лисана. Видяла остатъците от шапката, която се била 

превърнала в купчина вълнена прежда. Грабнала я и затичала към своята дупка, но по пътя я 
пресрещнал вълкът, откраднал преждата от Лиса и се върнал обратно по пътеката. След малко 
видял Мечо натъжен, седнал под едно дърво и хленчещ: 

– Това беше моята нова коледна шапка, татко ми я подари, какво ще правя сега?! 
Докато се чудел Медунчо, около него се събрали всичките му горски приятели и дружно го 

посъветвали: 
– Медунчо, защо просто не се прибереш вкъщи и не разкажеш на своя баща какво се е случило? 

Той е добър и ще те разбере.  
„Може би имат право.“ – рекъл си Мечо и тръгнал за вкъщи. От вратата надушил аромата на 

коледни курабийки и чай от горски боровинки с мед. 
– Виж се на какво приличаш! – казала мама Мецана. 
– Къде е твоята нова шапка? – попитал бащата. 
Медунчо им разказал всичко. 
– Спокойно! Всичко е наред, избери една ръка! 
Медунчо плахо посочил дясната. 
-Хо-хо-хо! Тук е моята шапка. – изсмял се бащата. –  Ти скоро ще пораснеш, мое момче, и тя 

ще ти бъде точна!  
А навън снежинките с радост танцували своя коледен валс и правели Коледата още по-

вълшебна!  

Павел Граматиков, 5.„а“ клас 

 



 

Дядо Коледа и трите джуджета 
 

Имало едно време едно момче на име Макс. То чакало с нетърпение Коледа. 
Когато най-накрая дошла, Макс не получил подаръци и се натъжил много. Майка 
му му казала, че вероятно не е получил нищо, защото не е изпратил писмо. Той 
написал красиво писмо до Дядо Коледа, но на другия ден пак нямал подаръци.  

Излязло момчето да се поразходи навън. Вървяло с тъжно лице. Едно малко 
момиченце го видяло и го попитало защо е толкова тъжен. Той разказал цялата 
история, а момичето му отвърнало: 

– Ама ти не знаеше ли? Никой не е получил подаръци. Дядо Коледа е болен.  
Тогава Макс се затичал към вкъщи и разказал всичко на майка си. Те 

изпратили ново писмо до къщата на Дядо Коледа, в което молели някой да дойде, 
за да вземе лекарства, които да го излекуват. Като получил писмото, старецът 
веднага изпратил неговите три любими джуджета –  Боб, Треперко и Сърдитко. 
Те взели шейната и потеглили към Макс.  

Докато пътували, една птица ударила шейната, тя се спуснала в една 
долчина като камък и се разбила. Лежали трите джуджета в несвяст известно 
време, а когато се съвзели, елените ги нямало, шейната била на парчета. 
Тръгнали пеша, но изведнъж видели, че от планината се спуска огромна лавина. 
Разбрали, че не могат да ѝ избягат, решили, че това е краят, и се прегърнали. Но 
незнайно откъде се появили елените, метнали джуджетата на гърбовете си и 
запрепускали.  

Стигнали бързо до къщата на Макс и взели лекарствата. Прибрали се и ги 
предали на белобрадия старец. Щом ги взел, за по малко от час Дядо Коледа 
оздравял. През това време джуджетата направили нова шейна и той успял да 
раздаде на всички деца по света подаръци, включително и на Макс, който 
получил така желаната от него кола с дистанционно управление.  

Стефан Ненов, 5.„а“ клас 

 



 

 
 
 

Перфектната Коледа 
 

 
 
 
Имало едно време дете на име Иван. То страшно много обичало Коледата и с нетърпение я чакало през 

цялата година. Желаело да направи перфектния празник. Ето защо веднага на първи декември, веднага след 
училище, украсило къщата си. След това помолило баба си да реши кои седем постни ястия ще приготви, а то 
отишло в гората да търси перфектното дърво за бъдник,  което да гори цяла нощ в камината им вечерта 
срещу Коледа. 

Настъпил двайсет и четвърти декември. Иван, веднага щом се събудил, си направил един списък, с 
който да проверява как върви подготовката. Баба му сготвила постните ястия, майка му подредила масата, 
баща му нагласил бъдника и зачакали вечерта. 

Щом настъпил деветият час, започнали да празнуват. Много се веселили, но дошло време Иван да си 
ляга. Той с нетърпение очаквал коледния си подарък, затова гледал най-бързо да заспи. Когато се събудил, 
потъркал очи и бързо отишъл при елхата, но там нямало нищо. Тогава Иван седнал, объркан и тъжен, 
погледнал в телефона си и видял, че е същата дата. Много се учудил, но си помислил, че просто е сънувал 
перфектната Коледа. 

Семейството му пак повторило целия ритуал. Иван си легнал, но на следващия ден пак била същата 
дата. Разтревожено, детето споделило всичко на родителите си, но те не му повярвали. Още два пъти 
повторили празника, но 25 декември така и не идвал. 

 



 

Отчаяно, детето се прибрало в стаята си и намерило още една кутия с играчки. Бързо я взело и 
украсило цялата къща с тях. Помислило си, че Коледа най-накрая ще дойде, но напразно. На него вече му 
било омръзнало да яде и да прави едно и също повече от десет пъти, затова взело кутиите от играчките  и 
прибрало цялата украса. 

Тогава намерило в стаята си едно писмо. На него пишело ПЕРФЕКТНА КОЛЕДА. Бързо го отворило и 
вътре били описани постните ястия, бъдникът, украсата. Накрая пишело, че всеки, който иска да направи 
перфектната Коледа, ще бъде омагьосан дотогава, докато не успее да подготви перфектния празник и ще 
повтаря Бъдни вечер вечно. 

Иван се изненадал и се зачудил какво още не е направил. И изведнъж се сетил, че трябва да покани и 
чичо си. Само че преди, когато го канил, възрастният мъж все отказвал. 

Детето обаче било решено да подготви перфектната Коледа. Ето защо върнало украсата и се 
обадило на чичо си. Той пак отказал да дойде, но детето решило да си продължи вечерта. Яли, пили и пак 
станало време за лягане. Иван заспал и на следващия ден видял, че датата най-накрая се е променила. 
Коледата била дошла. 

Иван бързо отишъл при елхата и видял своя подарък. На него била оставена бележка, че чичо му не 
идвал, защото не харесвал такива неща, но обичал да бъде канен и се радвал, че не бил забравен.  

Филип Петров, 5.„а“ клас 

 



 

Да спасиш Коледния град 
 

Имало едно време едно момиче, което се казвало Мия. Тя била много добра и се грижела за 
всички. Нейното семейство било бедно, затова нямала много дрехи и играчки, но въпреки това 
била много щастлива. 

Една Коледа, когато украсявали елхата с нейното семейство, тя пипнала с две ръце една 
от играчките, за да я сложи, но изведнъж се пренесла в различен свят. Всичко около нея било 
направено от бонбони, джинджифилови човечета и всякакви коледни бисквити. Целият град 
бил украсен за идващата Коледа. Всички били много усмихнати и облечени с коледни шапки и 
пуловери. Мия попаднала в нещо подобно на коледен град. 

Мия се озовала точно пред работилничката на Дядо Коледа. Решила да влезе и да попита 
как може да се върне при своето семейство. Когато влязла обаче, останала без думи. Пред нея 
работели много малки джуджета. Те плели пуловери, правели играчки, надписвали картички и 
опаковали кутии. Мия решила да отиде и да пита едно от джуджетата дали знае как може да се 
върне отново в своя свят. 

– Здравей  – казала малката Мия, – знаеш ли как мога да се върна обратно при 
семейството ми? 

– Да, просто застани под шарената тръба ей там и кажи „Тръба, нагоре!“. Важно е да 
знаеш, че докато се качваш по тази тръба, трябва да си мислиш за мястото, на което искаш тя 
да те заведе. Е, успех! 

– Много ти благодаря за помощта! – казало момичето. 
След това отишло под тръбата и казало това, което трябва, но тя не тръгвала. 

Момичето пробвало отново и отново, но без успех. Тогава отишло при Дядо Коледа и му казало: 
– Дядо Коледа, аз попаднах в този град случайно и се опитах да се върна в моя град, но 

тръбата не работи. Може ли да ми помогнеш? 



 

 
– Ах, мило детенце! С удоволствие бих ти помогнал, обаче ние сме в голяма беда. Едно от 

джуджетата прави пакости. Чупи всички подаръци на децата и ние няма да смогнем да ги 
направим отново за Коледа, ако той продължава. 

– Ами, тогава да си помогнем взаимно. 
– Добре! Имаш ли някакъв план? 
– Да! Може с твоята магия да ме превърнеш в джудже. Така ще бъда под прикритие и ще 

успея да видя лошото джудже. – казала Мия. 

- Страхотна идея! 

В този миг Дядо Коледа щракнал с пръсти и я превърнал в джудже – ушите ѝ станали 
остри, била облечена с коледен пуловер, на главата си имала шапка, а на краката – извити 
обувки. 

Мия веднага слязла долу при джуджетата и започнала да им помага. С тях била всеки ден 
– работели заедно, хранели се и си играели заедно. Също така си разказвали и много истории. 
Джуджетата не забелязали, че тя е човек. 

Един ден, когато отивала в стаята си, за да си почине, видяла как лошото джудже започва 
да чупи всичко в работилницата. В този момент Мия веднага се затичала към Дядо Коледа и му 
казала да я последва. Завела го в работилницата, която била цялата разхвърляна, но, за жалост, 
джуджето си било тръгнало. 

На другия ден Мия решила да обиколи целия град, за да види дали случайно джуджето не се 
е скрило някъде, но обикаляла напразно. Тя се върнала със сълзи на очите в работилницата и 
казала на Дядо Коледа, че не е успяла да намери джуджето. Тогава Дядо Коледа се сетил за нещо и 
казал: 

– Тук се говори, че това джудже има тайно скривалище. То се намира през три планини в 
четвъртата. Пътят не е толкова дълъг, но трябва да си вземем повече храна. А и там е много 
студено, така че ще трябва джуджетата да ти ушият по-топли дрехи. 
 



 

Мия се съгласила. На следващия ден те тръгнали, като взели със себе си пълна торба с храна и 
вода, както и много топли дрехи. Взели със себе си и празен чувал. 

Те пътували с шейната на Дядо Коледа, за да пристигнат по-бързо.  Пътували три дни и три 
нощи и на четвъртия ден пристигнали. Паркирали шейната малко по-далеч от къщата на джуджето, 
за да може то да не ги види. Слезли от шейната, като Дядо Коледа взел със себе си празния чувал. 

Когато стигнали пред къщата на джуджето, Дядо Коледа казал няколко вълшебни думи и 
чувалът станал огромен. С него покрили къщата. Те си мислели, че са заловили джуджето, но когато 
влезли в къщата, видели, че всъщност джуджето го няма. Излезли отвън и Мия забелязала как то плува 
в студените води на близкия океан. Тогава тя предложила на Дядо Коледа да я направи невидима. Той 
приел и след като направил магията, Мия веднага взела чувала и тръгнала към джуджето. Много лесно 
го заловила и тръгнала към Дядо Коледа. Дала му чувала, той го завързал и го качил на шейната. След 
това и те се качили и потеглили. 

След няколко дни пристигнали в работилницата. Там джуджетата били поправили тръбата. 
Мия много се зарадвала. Сбогувала се с всички, прегърнала Дядо Коледа и потеглила по тръбата към 
вкъщи. Когато стигнала на горния свят, много се зарадвала, че най-после може да види майка си и 
баща си. 

Дядо Коледа решил да не наказва толкова строго джуджето. Казал му, че трябва да работи през 
всички дни до Коледа, иначе другата година ще прави играчки всеки ден. Джуджето се съгласило, 
защото било доста мързеливо, а и наистина е изморително да работиш цяла година. Всъщност то 
работело доста усърдно и затова успели да направят играчки за всички деца. Коледата била спасена! 
Всички били щастливи, но най-щастливо било лошото джудже. Не защото подготвяло новия си план, а 
защото разбрало, че да правиш добро, е много по-хубаво, отколкото да вършиш злини. 

Ванина Илиева, 5.„а“ клас 

 



 

 

 
Вълшебното езеро 

 
Преди много години се оформило малко езерце. Там плували най-различни животни. Езерото 

обаче не било обикновено – неговите сили му позволявали да дава на хората да дишат под вода. 
Един ден обаче един хулиган решил да отнеме силата на езерото, като унищожи камъка, 

който му давал тези сили.  
Една вечер хулиганът откраднал вълшебния камък и така езерото станало най-обикновено. 
Един ден момчето отишло в гората, където се намирало езерото. Там то било нападнато от 

горския пазител и върнало камъка на мястото му. 
Оттогава езерото радвало всички посетители и пътници. 

 

Цветан Ангелов, 5. „в“ клас 

 



 

Обещанието 
 

Всяка година на Бъдни вечер в полунощ 
идвала една фея и дарявала децата с обич и 
доброта. За да ги дари, те трябвало да й оставят 
по едно парче хляб на кухненската си маса. 

Една вечер обаче феята се сблъскала с най-
лошата магьосница, облечена изцяло в черно. 
Злата жена отишла при едно от децата и вместо 
да го дари с доброта, направила точно обратното 
– проклела го да бъде лошо и никога, ама никога да 
не обича. 

На другия ден обаче добрата фея казала на 
детето: 

Мило дете, ако кажеш, че никога няма да 
направиш лошо на своите роднини и приятели, 
ще те направя отново добро дете! 

Щом детето изрекло обещанието си, 
заваляло бял нежен сняг и всички били щастливи 
освен лошата магьосница. 
 

Анна-Мария Борисова, 5. „в“ клас 

 



 

 
Добрата фея 

 
 
 
 
Живяла някога една малка фея на име Мартина. Тя имала коте, което се казвало Борис. 

Борис много харесвал да се разхожда. Но Мартина била много малка да го разхожда и затова го 
яздела. 

Било Коледа. Мартина и Борис излезли да съберат зеленчуци и плодове. По пътя си срещнали 
момче на име Роналдо. 

Феята казала: 
- Добър ден, мило момче, аз съм феята Мартина – пазителката на гората. 
Момчето отговорило: 
- Добър ден, аз съм Роналдо. 
- Аз мога да ти изпълня три желания, но при едно условие – казала Мартина. 
- Какво е условието? – попитал Роналдо. 
- Условието е да си добър човек – казала Мартина и извадила магическата си пръчица. 

Завъртяла я, прошепнала нещо на своя си език, но видяла, че Роналдо е зъл. 
Мартина се смутила и прошепнала: 
- Съжалявам, но не мога да ти изпълня три желания, защото си зъл. 
Роналдо се ядосал много и започнал да я гони. Борис разтворил драконските си крила и 

полетял с малката фея.  
Прибрали се в дома си, огледали се и се успокоили. Борис се заел с почистването на къщата, а 

Мартина се заловила с приготвянето на вечерята. 
По едно време някой почукал на вратата. Феята надникнала през прозореца и видяла същото 

момче, което я гонило, но с различна прическа. То се представило като Мишо и казало: 
- Аз съм Мишо и видях как злият ми брат близнак ви гонеше. Проследих го до тук, но той 

си тръгна. 
Мартина отвърнала: 

 



 

- Аз съм Мартина и той си тръгна, защото не видя къщата ми – само добри същества могат да я 
видят. 

Но Мишо чул как брат му го вика и попитал: 
- Може ли да дойда утре да се поразходим? 
Мартина отговорила: 
- С удоволствие! 
На сутринта Мишо дошъл при феята и двамата отишли на разходка в гората. 
Насреща им се появил Роналдо и попитал брат си: 
- С кого си говориш, Мишо? 
Мишо отговорил: 
- С никого. 
Роналдо се ядосал и попитал отново: 
- С кого си говориш!? 
Мишо пак отвърнал: 
- С никого. 
Тогава Роналдо толкова се ядосал, че започнал бой. А Мартина наблюдавала, сгушена страхливо в 

храстите. В един момент тя събрала смелост, излязла от храсталака и с магическата си пръчица спряла 
времето. Феята казала: 

- Ще превърна Мишо във фея, а пък Роналдо – в гном. 
Така злият брат си получил заслуженото, а Мартина и Мишо заживели заедно до края на дните си. 
 

Боян  Михалев, 5. „в“ клас 

 



 

Облачето 
 
 
Било Коледа. Едно облаче наваляло сняг и 

много искало и то да вземе сняг, за да си поиграе с 
него. Но не можело да стигне долу. Тогава паднала 
звезда. Облачето си пожелало да стане човек. 

На другия ден се събудило човек. Поразгледало 
наоколо и усетило, че е много студено. Не му 
харесало. Спомнило си колко хубаво било без снега. 

Най-накрая се събудило и осъзнало, че всичко 
било сън. 
 

Калоян Дамянов от 5. „в“ клас 

 



 

На Коледа 
 
Всички хора обичат празниците. За християните 

един от най-почитаните празници е Рождество Христово. А 
най-много го очакват децата. 

Приготовленията за празника започват отрано. 
Хората избират подаръци за своите близки.  

Да се подарява, е традиция, свързана с разказа за 
тримата влъхви, които открили звезда, сочеща към 
мястото, където ще се род Христос. Тази звезда нарекли 
пътеводна, защото им показвала пътя. Те носели скъпи 
дарове за Младенеца. Затова на Рождество Христово се 
подаряват подаръци. 

Празникът се свързва и с украсяването на елхата. 
Украсата и светлините по нея носят много радост и 
празнично настроение. На върха на елхата се поставя звезда 
– тя е символ на пътеводната звезда. 

За децата най-важният момент е тогава, когато 
получават подаръците си. Те са доволни и от празничната 
трапеза, на която има много лакомства. 

Нашата Коледа е свързана и с традицията на 
коледарите. Те обикалят домовете и благославят стопаните 
за здраве и плодородие. 

Празникът Рождество Христово е любим на всички, 
защото носи радост на хората и събира заедно семейството. 
 

Георги Даракчиев, 5. „в“ клас 

 



 

Работилницата на Дядо Коледа 
 

В далечни и снежни земи се намирала вълшебната 
работилница на Дядо Коледа. Там усърдно се трудели малките 
джуджета, за да зарадват всяко дете по света за Коледа.  

В един от най-натоварените дни, когато работата кипяла с 
пълни сили, внезапно машините отказали да работят. Всички 
джуджета се събрали и започнали да търсят причината. Проверили 
всичко, но не успели да установят проблема. Решили да извикат на 
помощ добрия Дядо Коледа. Той слязъл в мазето, за да провери 
кабелите на машините, и заварил там най-малкото джудже да реже 
кабел след кабел. Дядо Коледа го попитал защо прави бели, а то 
отговорило, че децата са лоши и не заслужават подаръци.  

Всички се събрали в работната зала и джуджето си признало 
защо прави бели. То казало, че се чувства отхвърлено и безполезно, 
защото е най-малкото. На Дядо Коледа му станало мъчно и се 
зачудил какво може да работи малкото джудже. Мислил, мислил и 
накрая му хрумнала идея. Отишъл при джуджето и му съобщил 
хубавата новина, а то толкова се зарадвало, че мигом хукнало на 
работа. Така вече всеки си имал задължения във вълшебната 
работилница.  

Минали няколко дни и най-накрая дошла Коледа. Дядо Коледа 
тръгнал с вълшебната си шейна и внезапно изчезнал в облаците.  

На следващата сутрин всички деца по света били щастливи, 
защото открили подаръци под елхата.  

Борислав Марков, 5.„б“ клас 



 

Коледно спасение 
 

Наближавала Коледа и децата украсявали класната стая. Учителката поставила елхата до 
черната дъска и учениците бързо я отрупали  с пъстроцветни гирлянди и играчки. Най-палавото 
дете в класа – Сафи, също се забавлявало. То дърпало и мачкало гирляндите, за което получавало 
неодобрение и забележки от съучениците си. Това го развеселявало. Момчето извадило от джоба 
си три стъклени топчета и с юнашки замах ги захвърлило към елхата. Чул се звън от счупено 
стъкло и две от изящните играчки се разпилели на парчета по пода. Учителката, която до този 
момент била търпелива, му казала със строг тон: 

– Наказан си! Върви си и не идвай на коледното тържество! 
Сафи изскочил навън и закрещял огорчен: 
– „Наказан си“ – голяма работа! „Не идвай на коледното тържество“ – притрябвало ми е! 
И като се разсмял зловещо, той ритнал с всички сили една кофа с боклук. Разсипал я и 

запищял: 
– Ето ви я украсата, но няма да има Коледа! Няма да има и подаръци! 
Крясъците и шумът привлекли вниманието на едно любопитно дяволче. То се завъртяло 

около пакостливото дете и му рекло: 
– Поздравления! Каква блестяща идея – една спокойна година, без Коледа и без подаръци! 
Сафи го погледнал учудено и измърморил: 
– Изненадан съм, че срещнах някого, който мисли като мен. 
– Хайде да станем най-добри приятели – предложило дяволчето и двамата си стиснали 

ръцете. Започнали да кроят планове как да съсипят Коледа. Дяволчето, което се казвало Смирт, 
накарало Сафи да му се закълне във вярност. 

– Но как става това? – попитал Сафи. 
– Лесно е, само повтаряй след мене – захилил се Смирт. И като го омайвало с мили думи, 

дяволчето поднесло малко шишенце пред лицето му. Той издърпал златната капачка на 
шишенцето, тя просветнала и от него излетели малки светлосини духчета с омагьосващи 
гласове. Те му нашепвали: 
 

 



 

– За доброто забрави! 
– Да направим куп бели! 
– План ковеарен измисли! 
– Да тръгваме, Смирт. Съгласен съм – отвърнал Сафи, а дяволчето само това и чакало. То 

дало на непослушното дете летяща мантия невидимка и облачен чувал, в който всичко изчезвало.  
След време двамата пристигнали пред работилницата на Дядо Коледа. Наметнат с 

мантията невидимка, Сафи скочил отзад в шейната на Дядо Коледа и дяволчето седнало до него. 
Добрият старец се настанил и като назовавал елените по имена, изпод копитата им изхвърчали 
искри и те потеглили. Пътували над заснежените гори и полета и стигнали до една малко градче. 
Дядо Коледа полетял ниско над покривите и започнал да хвърля подаръците над комините. В 
това време хотрият Сафи разтварял чувала си и всички подаръци влизали в него и изчезвали. 
Дядо Коледа забелязъл, че подаръците се отклонявали. Той се отбил в дома на коледните феи и ги 
помолил да проверят дали подаръците са пристигнали в домовете на децата. След кратко време 
те му известили, че не са намерили никъде подаръци.  

Добрият дядо се досетил кой е виновникът, но си замълчал. Той потеглил отново, но този 
път дестинацията била домът на Сафи. Застанал над покрива и хвърлил един подарък за 
братчето на Сафи. Лошото момче протегнало ръце, за да отвори чувала, но като се сетило колко 
ще страда брат му, се отказало. Смирт, който седял до него, се разтреперил от гняв и закрещял: 

– Какво ти става? Всичко сам ли трябва да правя? 
Скарали се и дяволчето бутнало Сафи. Той полетял надолу. Паднал пред родния си дом и 

видял през прозореца измъчените лица на своите родители. От очите на детето потекли едри 
сълзи. То ги избърсало в ръкава си и се запътило към семейството си, за да го успокои. В този 
момент Смирт се нахвърлил върху него с грозни думи и зловещо светещи кървавочервени очи: 

– Мързеливец такъв! Ти ми се закле! 
– Отказвам се от клетвата си – извикал Сафи. – Не мога да оставя малкия си брат без 

подарък.  
– Хмм… Чак сега ли се сети? Та ти вече открадна подаръците на толкова деца! – рекло 

дяволчето. То приближило към момчето и го попитало с по-лек тон: 
–  Какво те спира да продължиш? Нали знаеш, че аз мога да те направя най-силния и най-

богатия човек на света… 
 

 



 

 

 

– Не искам нищо от теб! – изхлипал Сафи. Той се разплакал. Трудно му било да 
изрече, че обича братчето си и тъй като не знаел какво да направи, той побягнал. 
Смирт хукнал подире му. Изневиделица пред тях се приземила шейната на Дядо 
Коледа. 

– Хо-хо-хо! Смирт, стари приятелю – рекъл добрият старец. – Нося един 
подарък за теб.  

И като хвърлил от вълшебния коледен прах върху дяволчето, то изчезнало. 
Дядо Коледа се обърнал към Сафи и му казал: 

– Разбира се, имам подарък и за теб, но преди да ти го дам, искам да те 
посъветвам да си подбираш по-добри приятели. Сигурно вече сам си разбрал, че 
лошите думи те събират с лоши хора и попадаш на лоши места, а това никак не е 
приятно. 

И като бръкнал в чувала си, той му подал една кадифена пурпурночервена 
кутия. Сафи отказал да приеме подаръка, той се срамувал.  

– Хайде, джуджетата за теб са го приготвили – и той отворил кутийката. 
Вътре имало бинокъл. Детето отстъпило назад. Дядо Коледа, който познавал опакия 
му характер, заговорил кротко: 

– Ти направи грешка, но аз ти прощавам, защото само така мога да ти дам 
шанс да станеш отново добър. 

Той подал бинокъла на детето и му казал: 
– С този специален подарък ще виждаш доброто, което си направил. То винаги 

ще те води в правилния път, пък и ще ти напомня за мен. Вземи го, заповядай. Всеки 
прави грешки, но по-важно е да се поправят, затова помогни ми да спасим Коледа. Да 
върнем подаръците на децата.  

– Ще ми се доверите ли? – попита Сафи. Дядо Коледа весело се разсмя: 
– Хо-хо-хо! Нека да бъде вълшебна Коледа! За всяка грешка да има и прошка! 

Васил Какачев, 5.„б“ клас 
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