
 

 

 

 

 

Автори: Учениците от I А клас 
ОУ „Добри Чинтулов“, Варна 

2011г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Класен ръководител: гл.учител Женя Димитрова 
Възпитател: ст. възпитател Христина Ковачева 



 

Алекс   Станиславов   Иванов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
ПЪРВИ СЪВЕТ НА КЛОУНА КОКО:  
 
Не удряй! Силният човек никога не удря, защото 
това е безсилие.  
 

 

 

Богомил   Стилиянов   Станчев 

ДОБРО ДЕЛО 

Един ден в училище през междучасието 
Яница си изгуби албума с лепенки. Беше 
притеснена много.  Аз ѝ помогнах да го намери.  

Тя ми благодари, а аз бях доволен от своята 
постъпка. 

Веднъж пък помогнах на Косьо, когато се 
спъна в коридора на училището. Подадох му ръка  
да стане. После отидох с него при лекарката, за да 
го прегледа.  

И двамата бяхме радостни, че не се е наранил. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Александър   Миленов   Георгиев 

ДОБЪР ЧОВЕК 

Беше хубав топъл ден. Слънцето грееше ярко. 
Бях канен на рожден ден. Там имаше интересни 
игри. Скачахме и на батути. Единият от тях беше 
голям и приличаше на огромна пързалка. Спуснах 
се по него няколко пъти.  

Последният път паднах на ръката си. Заболя 
ме. Една жена ме видя и ми помогна да стана.  

Стигнах безопасно до мама и се радвах, че 
има добри хора, които помагат на изпадналите в 
беда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Боян   Дончев   Стоянов 

ЩАСТЛИВОТО КУЧЕНЦЕ 

На Гергьовден ходихме с моето семейство на 
вилата. Там видях едно гладно кученце. Домъчня 
ми за него. Реших да го нахраня. Взех от нашата 
храна и му дадох да си хапне.  

То се зарадва. После си поиграхме весело с 
него. Кученцето тичаше щастливо из двора.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Валери   Илиянов   Иванов 

ВУЙЧО СПАСИТЕЛЯТ 

/Вуйчо Веско е брат на мама. Той е на 37 години./ 
Един летен ден вуйчо отишъл на плаж. На буната имало 

група деца, които скачали от вълнолома във водата. Те били без 
родителите си, на възраст около 15-16 години. Забавлявали се 
като се надпреварвали кое ще скочи по-надълбоко.  

Изведнъж едно от момчетата при скачането си ударило 
крака и започнало да се дави. Глъчката и смехът секнали, 
всички се уплашили. Въпреки приятелството, никое от децата 
не посмяло да скочи и да рискува живота си. Наперени и смели 
преди това, по време на бедата всички се свили като малки 
врабчета. 

Удавникът, ръкомахайки паникьосано, изчезнал под 
водата.  

Вуйчо Веско не губил повече време и скочил. Извадил 
удавника. Момчето не било нагълтало много вода и бързо се 
съвзело. Вуйчо го завел до дома му с колата. Родителите на 
момчето като научили какво се е случило на морския бряг, се 
спуснали да прегръщат и целуват спасителя. Той самият бил 
много щастлив, че е помогнал.  

Откакто разбрах за тази история с вуйчо, аз много се 
гордея с него и му се възхищавам. Искам, когато порасна, да 
стана като него – смел и с добро сърце! 

 

 

 

Виктор   Борисов   Статев 

АЗ ПОМАГАМ 

Вкъщи помагам на мама да сервира масата. 

Оправям си леглото. 

Помагам в оправянето и почистването на стаите. 

Подреждам играчките си. 

Ходя до магазина да пазарувам. 

 

 

ВТОРИ СЪВЕТ НА КЛОУНА КОКО: 
 
Не говори обидни и лоши думи на никого, дори 
много да те е ядосал! Знай, че думите са като 
куршуми – могат да наранят някого. Отвръщай със 
смях или с някаква смешка, така че противникът ти 
да падне от смях. Тогава ти си ПОБЕДИТЕЛЯТ! 
Опитай! Ще видиш че можеш! 

 



 

Виктория   Петрова   Михайлова 

 

ДОБРА ПОСТЪПКА 

Това се случи в един хубав слънчев ден на 
училище. Както винаги там учихме, играхме, 
забавлявахме се.  

Когато настъпи време за обяд, тръгнахме със 
съучениците към столовата под строй. Аз бях с 
Галатея. Вървяхме заедно по стълбите, но изведнъж тя 
се спъна. Аз успях да я подпра, за да не падне. 

Галатея ми каза:  

- Благодаря! 

 

 

 

 

 

 

 

Галатея   Пламенова   Гинчева 

ДОБРОТО ДЕЛО НА ТАТКО 

Преди години, когато татко е бил малък, много 
обичали с момчетата в квартала на играят на футбол. Близо 
до детската площадка имало фонтан. 

Един ден, когато децата пак се събрали за поредната 
футболна игра, покрай фонтана имало и малко дете, което се 
забавлявало с водата. 

Изведнъж, както си подскачало и се радвало на 
пръските, то се подхлъзнало и паднало във водата. Татко го 
видял и веднага, без да се замисли и за миг, се затичал и 
скочил във фонтана. Извадил бързо детето, което било 
много уплашено.. 

Дотичали веднага и родителите на момченцето, които 
били много благодарни. След няколко дена занесли на татко 
голяма торта. На него много му се усладило сладкото 
лакомство, както никога дотогава. Може би, защото бил 
доволен от това, което направил. 

 И отново една детска усмивка била запазена. 

  

 

 

 

 



 

Данаил   Михайлов   Колев 

ДОБРА ПОСТЪПКА 

Обичам да ходя на училище. Там е много 
интересно! Старая се да бъда послушен и да 
помагам на другите деца.  

Веднъж Живомир си загуби приборите за 
хранене.  Помогнах му да си ги намери.  

Обичам да помагам на другите. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диан   Дианов   Динков 

ПЪЛНА ПРОМЯНА 

 В началото, когато започнахме училище, аз 
често се карах с децата. Не бях и много послушен в 
часовете и през междучасието. 

През учебната годината обаче разбрах, че 
хората трябва да са добри едни към други и да си 
помагат. Когато си лош – причиняваш болка на 
околните и на себе си. 

В края на първи клас вече не се карам с 
децата. Имам много приятели и един от тях е Боби. 

А игрите с приятелите са най-интересни и 
приятни! 

 

 

 

 

 

 

 



 

Диян   Атанасов   Димитров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТРЕТИ СЪВЕТ НА КЛОУНА КОКО: 

Приемай хората такива, каквито са! Няма защо да 
се сравняваш с тях. Всеки човек е уникална личност 
и няма втори като него.  
Не завиждай и говори със съучениците си с интерес 
– за да разберат, че те са важни за теб. 

 

 

Ерия   Иванова   Димитрова 

РАНЕНОТО ГЪЛЪБЧЕ 

Един ден в нашия двор кацна гълъбче. Беше с 
наранено крило - навярно някоя котка го беше 
ухапала.  

Ние с мама го намазахме с един мехлем и го 
превързахме. Направихме му легло. Сипахме му 
зрънца и вода.  

След няколко дена гълъбчето оздравя и 
отлетя.  

Ние с мама излекувахме гълъбчето и това 
беше едно добро дело. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Живомир   Младенов   Павлов 

ГЪЛЪБЧЕ 

Беше хубав пролетен ден, когато всички 
дървета бяха нацъфтели и невероятният им аромат 
беше завладял въздуха. Слънцето се прокрадваше 
между още нераззеленилите клони.  

С кака ми Дияна видяхме, че нещо полетя към 
земята и тупна в красивата градина. С кака се 
втурнахме натам и видяхме, че едно гълъбче лежи 
между цветята. Дияна го взе и внимателно го 
занесохме в стаята.  

Гълъбчето беше наранено. Ние го 
привързахме. След няколко дена то беше вече добре 
и тогава го пуснахме на свобода. 

Бяхме много доволни, че сме му помогнали! 

 

 

 

 

 

 

Иван   Радославов   Чибутаров 

БЛАГОДАРНОСТ 
 
Днес станах много рано. 
Букет набрах голям,  
че може да съм малък първокласник, 
Но знам – на  Осми март  
празнуват всичките жени. 
И днеска празник имат 
и моите учителки,  
които вместо мама 
през целия ми ден  
в училище грижат се за мен! 
Не мога да забравя 
И затова с цвете в ръце, 
на тях сега ще кажа: 
-Благодаря Ви от сърце!  

 

 

 

 

 



 

 

Катерина   Любомирова   Енчева 

НА ПЪТ КЪМ ДЕТСКАТА ГРАДИНА 

Това е история, която мама ми я разказа. Случило се е 
по времето, когато аз все още съм била съвсем малка. 

В един топъл, слънчев ден мама тръгнала  за детската 
градина, за да ме вземе. Пътят от нашия дом към детската 
градина не е дълъг, но се срещат много бездомни кучета, а 
мама винаги се е страхувала от тях.  

В него ден пред нея вървял човек, който раздразнил 
едно куче и го ритнал. Дали заради страха на мама или 
защото кучето искало да си отмъсти на някого, то се 
спуснало и захапало мама.  

На помощ се притекли много хора, но само една 
възрастна жена и помогнала за се изправи и дори я 
придружила чак до детската градина.  

Тази добра постъпка на старата жена вдъхнала сили 
на мама да преодолее страха си. 

Щастлива съм, че има такива добри хора! 

 

 

 

 

 

 

Константин   Станиславов   Стойков 

ДОБРО ДЕЛО 

 
През лятото бях при баба и дядо. Там всеки 

ден хранихме малки котенца пред блока.  
Веднъж едно сиво коте го заболя окото. 

Ежедневно почиствахме болното му оченце.  
След време котето оздравя. За да ми 

благодари, то ме поздравяваше със своето „Мър, 
мяууу!“ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Кристиян   Николаев   Атанасов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧЕТВЪРТИ СЪВЕТ НА КЛОУНА КОКО: 

Не бягай по коридорите на училището и в класната 
стая, защото можеш да паднеш и да се удариш лошо! 
Освен това може да бутнеш някого и да му причиниш 
болка. Върви бавно и внимателно, моля те! 

 

Лили   Димитрова   Русева 

ГРИЖА ЗА ДРУГИЯ 

Това се случи преди време, когато все още ходех на 
детска градина. Прибирахме се с мама към къщи. Не 
бързахме, защото времето беше хубаво. 

Почти бяхме стигнали до дома си, когато видяхме 
едно момченце, на възраст колкото мен, което седеше на 
земята и плачеше. С мама се приближихме бързо и тя го 
попита какво му се е случило. В този момент аз забелязах, че 
детето си е заклещило едното краче в една улична шахта, 
чийто капак се беше отместил настрани. Мама внимателно 
помогна на момченцето. Оказа се обаче, че глезенът му се 
беше подул. 

Тогава мама го вдигна на ръце и тръгна да го носи 
към неговата къща. Майка му ни благодари и каза, че 
веднага ще го заведе на лекар.  

Прибрахме се у дома, но аз не спирах да мисля за 
случилото се. Мама ме гушна и ме успокои.  

След около десетина дена видях момченцето на 
детската площадка. Имаше превръзка на крачето, но въпреки 
това се смееше щастливо и си играеше весело с другите 
деца.  

Аз се зарадвах много. Вече знаех, че когато някой 
изпадне в беда, трябва да му се помогне.  

 

 

 



 

Лора   Михалева   Тодорова 

 

ДОБРОТО 

 

Добро е, когато помагаш на някого.  

Аз върша добри неща като услужвам с 
химикали и моливи на съучениците си.  

След училище, когато се прибирам у дома, 
помагам на мама да подредим масата за вечеря.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Марта   Господинова   Черкезова 

 

СПИСЪКЪТ НА МАРТА 

Добра съм в йогата. 

Добра съм в рисуването. 

Добра съм в математиката. 

Добра съм в подреждането. 

Добра съм в диктовките. 

Добра съм в четенето.  

 

 

 

 

 

 



 

Николай   Александров   Радилов 

ЖИВОМИР 

Моят приятел се казва Живомир. Той има 
черна коса и кафяви очи. С него обичаме да играем 
на динозаври. Той знае много за животните.  

Аз искам да бъда с него, защото е добър, 
умен, не ме удря и не ме обижда. 

Живомир е чудесен приятел! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Николай   Николаев   Бояров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕТИ СЪВЕТ НА КЛОУНА КОКО: 

Не завиждай на някого, че има нещо, което ти 
нямаш! Ти имаш всичко! Не вземай чужди 
вещи, защото ще натъжиш човека на когото са! 



 
Петя   Веселинова   Енева 

 
П – послушна 
Е – елегантна 
Т – тайнствена 
Я – ясна.  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сияна   Георгиева   Дрохлева 

ДОБРО 

Беше хубав летен ден. Слънчицето грееше 
силно.  

Небето беше синьо. Навсякъде се чуваха 
веселите гласове на децата и безгрижното 
чуруликане на птичките.  

Ние с мама и тати решихме да отидем на 
разходка. На центъра в града влязохме в един 
магазин за дрехи, в който имаше много хора, които 
разглеждаха.  

Изведнъж видях на земята жълто портмоне, 
което една жена беше изтървала.  Аз го взех веднага 
догоних жената, за да и го дам. Тя много се зарадва 
и ми благодари. 

Прибрахме се вкъщи щастливи и доволни от 
разходката.  

 

 

 

 



 

Християн   Живков   Димов 

Х – хубав 

Р – радостен 

И – игрив 

С – силен 

Т – търсен 

И – истински 

Я – ясен 

Н - нов 

 

 

 

 

 

. 

 

Яница   Веселинова   Михалева 

МОИТЕ РОДИТЕЛИ 

Аз обичам мама, защото е много добра. Тя също 
ме обича много. Грижи се за мен непрекъснато и е 
притеснена, когато боледувам. Купува ми разни неща. 
Облича ме красиво и ми прави различни прически. 
Готви вкусно, прави чудесни пържени картофки. 
Заедно ходим на кино. 

Обичам татко, защото се грижи за мен и ме 
обича. Води ме в музеи, библиотеки и когато ме 
награждават. Купува ми подаръци и често ми прави 
изненади. Харесвам, когато ми приготвя филийки за 
закуска. 

Много ги обичам и двамата! 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

МИСЛИ ЗА ДОБРОТО 

1. Прави само добро. Диан 
2. Прави добро, то ти се връща. Не прави зло! Виктория 
3. Прави само добрини. Виктор 
4. Трябва да бъдем добри. Константин  
5. Който прави добро и на него му се случват добри 

неща. Галатея 
6. Доброто е радост. Доброто е хубаво. Катерина 
7. Ако искаш да те запомнят – прави добро. Николай 

Радилов 
8. Когато вършиш добрини, добрини ти се връщат. 

Сияна 
9. Прави винаги добро и ще успееш! Ерия 
10. Ако си добър с околните и те са добри с теб. 

Александър 
11. Който прави добро – означава, че върши хубави неща. 

Марта 
12. Трябва да се стараем да правим само добро. Лили 
13. Ако искаш да те запомнят с добро – го прави ти и 

уважавай всички! Яница 
 

 

 

 


