


Заедно учим, играем, 
творим! 



"Ако правиш постоянно добро, ти си 
магьосник. Защото, както слънцето 
може да разтопи леда, така и 
добротата може да преодолее 
неразбирането, враждебността и 
недоверието." 

Алберт Швайцер, немски лекар     
и философ 

Ние създаваме вълшебни 
приказки и вярваме,
че с добро и красота те 
могат да станат реалност.  



Крис Пеловски -1 А клас
СУ „Димитър Талев” Добрич
Ако бях вълшебник, щях да излекувам 
всички хора по света!
Щях да изпълня с цветя всичките поля!



Иван Иванов – 1 А клас
СУ „Димитър Талев” Добрич
Ако бях вълшебник, щях да направя всички хора щастливи!Щях да 
направя страна на сладките.Там всичко ще е безплатно!



Кристиан Гочев – 1 Б клас
СУ „Димитър Талев” Добрич
Ако бях вълшебник, щях да имам летяща кола.



Денис Пеев – 2 Б клас
СУ „Димитър Талев” Добрич
Ако бях вълшебник, щях да помогна на бедните и тъжните: 
на тези без родители, без дом ,на старите и безпомощни хора. 



Жанета Найденова– 2 В клас
СУ „Димитър Талев” Добрич
Ако бях вълшебник, щях да направя така, че всяко 
семейство да има дом. Да бъде цветно и красиво 
навсякъде. Земята да бъде Рай.



Божидара Стойчева – 2 А клас
СУ „Димитър Талев” Добрич
„Вълшебството на дъгата и земята, 
там , където те се сливат”



Мартин Илиев – 3 А клас
СУ „Димитър Талев” Добрич
Вълшебник
Ако аз съм вълшебник бих направил 
на всички деца топли домове.
За бедните ще построя домове и осигуря работа и храна, а на 
болните ще дам лекарство, с което ще се излекуват.
Ще направя вълшебство, за да няма войни и болести, в които да 
загиват хора.Ще унищожа всички вируси, 
които причиняват болести.
Бих се радвал, ако всички хора са здрави, щастливи и нищо не им 
липсва.Това бих направил аз!



Толга Левент -3 А клас
СУ „Димитър Талев” Добрич
Аз ако бях вълшебник, щях да накарам да изчезне вируса, 
за да можем всички деца да ходим отново на училище.



Виктория Атанасова -3 В клас
СУ „Димитър Талев” Добрич
Вълшебница
“Ако бях вълшебница, щях да размахвам своята пръчица и да 
правя цветни чудеса.
На небето винаги щеше да има дъга.
Дъждовните капки в различни цветове, а красивото жълто 
слънце усмихнато до уши,да ни топли винаги със своите лъчи.
Птиците в различни цветове, да пеят песни на всяко дете.
И вместо бури и снегове ,да валят балони и подаръци за всеки от 
сърце.
Всичко да е жълто, синьо, розово, оранжево,червено.
Просто шарено, не подредено.
Цветни и усмихнати чудеса“,
това искам- АЗ ДА СЪТВОРЯ!



Красотата е онова друго вълшебство, което не 
виждаме ежеминутно, но то е навсякъде около 
нас. Да погледнем през прозореца разцъфналото 
дърво или цвете - това е красота, да подадем 
ръка на приятел в беда - и това е красота, да 
нахраним бездомна животинка - и това е 
красота...Красотата е навсякъде около нас! 
Само трябва да я приемем.



























Поздрав от учениците от    
логопедична и ресурсна    

група


