
 
ФАНТАЗНИ ХРУМКИ НА ПЕТОКЛАСНИЦИ 

 
СУ“ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ – СТАРА ЗАГОРА - 2017 година 

 

Илюстрация: Бонислав Димитров – 5в клас 



„ТРИМАТА БРАТЯ И ЗЛАТНАТА ЯБЪЛКА“ 
 

Приказни варианти на нов епизод 

 



НАЙ-ПОСЛЕ У ДОМА 
 

 След многото преживени премеждия, 
момъкът излязъл на горната земя. Това го 
зарадвало, защото най-сетне щял да види 
семейството си. 
 Той вървял, вървял, па стигнал до 
бащината си къща. Влезнал в двора и като видял 
братята си, ги прегърнал. 
 Те се смаяли. Направо не вярвали на 
очите си. 
 -Братко! - казал най-големият - Ти се 
върна! Къде беше до сега?! 
        Момъкът се изненадал от този въпрос, но 
въпреки това отговорил спокойно. 
 -На долната земя бях. 
        Като чули това, двамата по-големи братя 
се спогледали: 
 -Съжаляваме, ние мислехме, че вече 
няма да се върнеш. Напълно те забравихме. А ти 
си толкова различен отпреди! 
 Малкият брат наистина бил възмъжал. 
Станал по-висок, по-строен, по-хубав... 
 

Илюстрация: Александра Георгиева – 5а клас 

Антон Желязков  - 5б клас  



НАЙ-МАЛКИЯТ БРАТ СЕ  ВРЪЩА У ДОМА 

 
 Орлите  изнесли момъка на горната 
земя. Той им благодарил и се сбогувал с тях. 
Върнал се у дома. Видял братята си да се карат 
за най-малката дъщеря на халата. В този 
момент те го видели и вперили очи в него. Не 
вярвали на това, което виждат. Толкова били 
изненадани, че не могли нищо да кажат. Най-
малкият им брат имал брада, с изпокъсани 
дрехи, под които се виждали рани. Въпреки 
неогледния си вид, той изглеждал някак си по- 
силен, възмъжал. Момъкът пръв заговорил: 
 -Братя, защо ме оставихте? Аз видях 
долната земя, видях други хора и същества. На 
някои сторих добро и помогнах. Те ми 
отвърнаха с добро и също ми помогнаха. А вие 
се отказахте от мен. Защо? 
  -Ние искахме това красиво девойче. 
Толкова е красива, че забравихме за теб и се 
скарахме помежду си. Ти си наш брат. Прости 
ни, братко!Това девойче се полага на теб... 
 

Илюстрация:  Никол Станчева -5а клас  

Никол Станчева  – 5а клас 



ЗАВРЪЩАНЕТО НА МЛАДИЯ ЮНАК 

 
 След като се преборил със злите сили на 

долната земя, момъкът се завърнал у дома. 
Видял своите братя да се карат за най-малката 
дъщеря на халата. Опитал се да ги вразуми. 
Прегърнал ги и им простил за това, че го 
оставили в пещерата. 
 Момчетата се учудили от появата му. 
Мислели, че няма да се върне. А след всичката 
тази борба със злото юнакът възмъжал, станал 
силен, с поникнала вече брада. Момъкът им 
разказал какво е преживял. Без страх помагал 
на хората от долната земя, спасявайки ги от 
бедите, като убил халата и триглава  змия. За 
своята смелост бил възнаграден от царя на 
подземното царство и от орлите,които го 
изнесли на горната земя... 

 

Камен Димитров  – 5а клас 

Илюстрация: Тея Владимирова – 5в клас  



ОТНОВО НА ГОРНАТА ЗЕМЯ 
 

 Най-после момъкът пристигнал у дома. 
 -Аз ще я взема! 
 -Не, аз ще я взема! 
 Тези викове го посрещнали. Това били 
двамата му братя, които се карали за най-
малката девойка - дъщеря на халата. 
 След като ги видял, най-малкият ги 
прегърнал. Те се изумили, че е жив. Когато 
видели брат си, двамата по-големи забравили 
за спора, който водели. 
   - Братко, това наистина ли си ти? - 
попитал най-големият. 
  - Да, аз съм! - отвърнал момъкът. 
  - Колко си възмъжал?! С тази брада и с 
тези мускули... - казал средният брат. 
   - За какво се карахте? - попитал най-
малкият брат... 
 

Илюстрация: Преслава Василева – 5г клас 

Юли Кайраков – 5б клас 



ЗАВРЪЩАНЕТО НА НАЙ-МАЛКИЯ БРАТ У ДОМА 
 

 Най-после момъкът пристигнал у дома и 
прекрачвайки  прага на бащината си къща, той 
заварил двамата си по-големи братя да се 
карат за най-малката дъщеря на халата, но 
въпреки това се втурнал да ги прегърне 
братски, тъй като вече им бил простил за това, 
че го предали и изоставили в пещерата. 
Двамата по-големи братя смаяно го 
посрещнали. Те искрено му се извинили за 
постъпката си и се възхитили на неговата 
външна промяна. Момъкът изглеждал силен и 
възмъжал, дрехите му били покъсани, 
поникнала му брада. Братята му започнали да 
го разпитват как е успял да се измъкне от 
пещерата... 
 

Илюстрация: Мариела Минкова и Магдалена 
Стоянова – 5в клас 

Магдалена Стоянова– 5в клас 



ВЪЛШЕБНИЯТ ПЛОД 
 

 ...След  всички  изпитания  на  долната  
земя, с  помощта  на  орлите, момъкът  се  
озовал  пред дома. Той  заварил  братята  си  
как  продължават  да  се  карат  за  най-
малката  дъщеря  на халата. Въпреки  това  ги  
прегърнал   силно  и  забравил  за  всичко  
случило  се. 
  -Братко! - казал  най-големият  брат. - 
Къде  се  губиш? Какво правиш? - Къде  беше? 
Вече  мислехме, че няма  да  се  върнеш! - 
включил  се  средният  брат. - Много  си  
възмъжал, заякнал  си с  мускули, че  и  брада  
имаш!... 

 

Илюстрация: Дария Димитрова – 5б клас 

Биляна Петрова – 5г клас 



НАЙ-ПОСЛЕ У ДОМА 
 

 Най-после  момъкът  пристигнал   у 
дома  и  заварил  двамата  си  по-големи  братя  
да  се  карат  за  девойката. Той  веднага  ги  
прегърнал, защото въпреки  че  го  забравили  
долу  в  кладенеца, им простил  и  се  затъжил  
за  тях. Братята  с  недоумение  се  питали  как  
е  оцелял  и  също  го  прегърнали. Признали, 
че  не  очаквали  да  се  завърне  жив  и  
здрав,толкова   силен  и  така  възмъжал. Те  го  
попитали  какво  е  правил на  долната  земя  
толкова  дълго  време, а  той  им  отговорил:                                                 
 -Ами, аз  минах  през  много  изпитания  
и  разбрах, че  всъщност  не  трябва  да  искам  
всичко  наготово,защото  има  хора, които  са  в  
много  по-трудно  положение  от  нас. В  
живота  ни  има  много  несправедливост, с  
която  трябва  да  се  справяме  по  някакъв  
начин. Но  сега  кажете  ми  как е  майка?... 

 

Илюстрация: Димитър Денчев – 5а клас 

Преслава  Ганчева  Василева  - V г клас 



ЧУДНАТА ЯБЪЛКА 

 

 Най – после момъкът пристигнал у 
дома. Застанал пред бащината порта и сълзи 
напълнили очите му. С огромно нетърпение 
отворил портата и весело подвикнал към 
братята си, но те се карали за девойката и 
дори не забелязали присъствието на своя брат. 
 - Братя мои, защо се карате?! Къде 
изчезна братската ви обич? – извикал малкият 
брат. 
     Мъжете се стъписали от изненада, че 
виждат жив своя брат. Те го били забравили и 
мислели, че е мъртъв. Малкият брат ги 
прегърнал и разказал за своите приключения 
от игла до конец. Споделил още, че животът на 
долната земя е безмилостен и жесток, затова 
той се научил да прощава и да цени близките 
си... 
 

Илюстрация:  Никол Станчева -5А клас  

Мария Димитрова – 5б клас 



ЗАВРЪЩАНЕТО НА НАЙ-МАЛКИЯ БРАТ 

 Най – после момъкът се върнал в своя 
бащин дом. Намерил братята си още да се 
карат за девойката и се затичал към тях за 
прегръдка в знак на неговата прошка. Те не 
вярвали на очите си и учудено прегърнали 
своя брат. 
 

 -Братко, толкова си се променил! – 
казал смаяно средният брат. 
 -Възмъжал е. – отвърнал най-големият. 
– Виж каква брада, ръцете му са заякнали. 
Честно, братче, не вярвахме, че ще те видим 
отново. Какво се случи на долната земя? 
 -Ех, братковци , толкова мъка  в очите на 
хората видях в онзи свят. Те трябваше да дават 
децата и близките си на халата, за да им пусне 
да си налеят вода. Затова, когато щяха да дават 
царската дъщеря за поредната жертва, аз 
отидох и намушках халата. Разбрах много за 
живота и се радвам, че сега съм тук, с вас. А 
какво ново е станало тук? Как е мама? – 
момъкът започнал да се оглежда с цел да види 
някаква промяна... 
 

Илюстрация: Тея Владимирова – 5в клас 



ТРИМАТА БРАТЯ И ЗЛАТНАТА ЯБЪЛКА 
 

 Върнал се най – малкият брат у дома, 

а братята му продължавали да се карат кой 

от тях да вземе за жена най-малката и най-

красива дъщеря на халата. Спуснал се 

момъкът да ги прегърне, забравил, че го 

изоставили на долната земя и нали бил с 

добро сърце, им простил. 

 -Братя мили, върнах се! - казал 

малкият брат със сълзи на очите. 

 -И ти ли, братко, си дошъл ръката на 

момата  да вземеш? - в един глас викнали 

двамата братя... 

 

Илюстрация: Мария Петкова – 5г клас 

 Мария Петкова Петкова -  5г клас  



СЛЕД ПЪТЕШЕСТВИЕТО НА ДОЛНАТА ЗЕМЯ 
 

  След епичното си пътешествие на 
крилете на орела най-малкият брат извървял 
оставащия му път до дома. 
        Когато прекрачил прага на бащината 
къща, от все сърце, се зарадвал на братята си и 
ги прегърнал. Казал им, че въпреки подлата 
постъпка, им прощава. Двамата били смаяни и  
изумени, че малкият се завръща жив и здрав. 
Те също го прегърнали и не спирали да го 
хвалят как е възмъжал, каква гъста брада му е 
поникнала и как е заякнала снагата му. На 
неспирните им въпроси какво е правил и къде 
се е губил толкова време, момъкът разказал за 
премеждията и перипетиите, през които е 
преминал. Той им разкрил колко е тежък и 
несправедлив животът  на долната земя... 

Илюстрация: Радина Иванова – 5б клас 
 Калоян Арабаджиклиев - 5б клас 



ЗАВРЪЩАНЕ У ДОМА 
 

 Най-после след дълги премеждия 
момъкът пристигнал у дома. Но какво да види 
там. Двамата му братя се карали жестоко за 
най-малката дъщеря на халата. Той се опитал 
да ги помири. Когато братята му го видели,те 
не повярвали на очите си, че по- малкият им 
брат се е върнал жив и здрав. Той бил 
възмъжал и станал по-мускулест. Дрехите му 
били поовехтели,  поникнала му брада. 
Братята му си признали, че не очаквали да го 
видят отново,а той им казал: 
 -Братя, липсвахте  ми! Не съм ви виждал 
от няколко месеца. Елате да ви разкажа какво 
преживях! През целия път се бих със зли 
чудовища, храних орли с мръвки от ходилата 
на нозете си, за да ме изкачат на белия свят. Та 
стига съм говорил за себе си, кажете как е 
мама?... 
 

Илюстрация: Зара Русева – 5б клас 

Гергана Христова – 5а клас 



ОТНОВО ЗАЕДНО 
 

  След дългото пътуване най-малкият 
брат бързал да се прибере в родния си дом, но 
какво било учудването му, когато видял 
градината обрасла с плевели и дървата 
ненацепени, а от къщата се чували силни 
викове. Момъкът се опитал да вразуми братята 
си. 
            Двамата по-големи братя не повярвали 
на очите си. Пред тях стоял висок, мускулест 
мъж с тъмна гъста брада, с отеснели дрехи... 

Илюстрация: Надежда Рашева – 5б клас 

Боян Дечев - 5а клас 



ЗАВРЪЩАНЕТО НА НАЙ-МАЛКИЯ БРАТ У ДОМА 

 

 Най-после най-малкият брат пристигнал 
у дома. Там заварил двамата си по-големи 
братя, които все още се карали за най-малката 
дъщеря на халата. 
   Въпреки че те го изоставили в най-
тежкия момент, той им бил простил и отишъл 
да ги прегърне. Те били малко учудени кой  е 
този момък, защото не могли да го познаят, но 
след това разпознали брат си и много се 
зарадвали да го видят отново. Братята му 
признали, че са го забравили долу в пещерата, 
защото били прехласнати от красотата на 
девойката. Казали му, че са го оставили момче, 
а се върнал мъж... 

Илюстрация: Димитър Денчев – 5А клас 

Тея Владимирова - 5в клас 





Консултанти: 

 
Невена Господинова – учител по български език и литература 

Геновева Генчева - учител по изобразително изкуство 

Тошо Стефанов - учител по изобразително изкуство 

Десислава Тонева - учител по информационни технологии 

Графичен дизайн: Йоанна Калоянова 11А клас 

 

Илюстрация:  Антон Атанасов – 5г клас 


