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О С Н О В И НА В Ъ З П И Т А Т Е Л Н И Я
МЕТОДЪ» ВЪ> НОВОТО
УЧИЛИЩЕ.
Учительть требва да подпомага
естественото детско развитие.

Елсландеръ.
Уважение къмъ детската личность. Противоречие
между детската природа и старитв възпитателни ме
тоди. Индивидътъ трЪбва д а се освободи отъ ГБХНИГБ окови. Задачата на новия учитель.
Детската личность е свята. Тя е семе на живогь съ соб
ствени закони за развитие, сала съ собственъ идеалъ за осжществяване.
Възпитательтъ требва да се отнася къмъ нея така, както
се отнася къмъ своя занаятъ вещия градинарь; той внимател
но наблюдава свободното развитие на растенията, предвиж
да опасностите и срочно отстранява всичко, което може да
спъне правилния растежъ на неговитв питомци.
Дълго време детето заема малко мЪсто въ грижитв на
обществото. Каква полза ще има да се занимаваме съ дете
то, ако цельта на възпитанието не е да възпитаваме възпи
таника за самия него, а за угода на обществото?
На детето се гледа като на безформенъ материалъ,
който тр-вбаа да се оформи споредъ предварително опредвленъ калъпъ,
Възпитанието е дъло на зрълия чов-вкъ. Л тоя чов-вкъ
въ миналото в-врваше, че познава истината, щомъ влад-ве
н-вкаква система отъ идеи и навици. Вървеше, че има право
да налага на други своигв гледища и начини за работа,
безъ да държи смътка за природата и наклоностигЬ на дете
то. Пренебрегвайки законите на естественото детско разви
тие, възпитательтъ се стремвше да формира възпитаника спо-
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редъ своя идеалъ Пко детската природа се опълчваше сре
щу неговитЪ намерения, той обявяваше, ча тя е лоша, и твър
деше, че требва да се поправи чрезъ насилствена дисциплина.
Детската природа не могла сама да произвежда плодове на
добро и истина, докато н-ккоя чужда ржка не се намъти, за
да посади въ нея семена отъ тия плодове.
Идеалниятъ ученикъ въ старото училище бЬ пасивно
сгкщество, което доброволно тр-Ьбваше да се подчинява на
учителювата воля. Идеалниятъ учитель бЪ оня, който ум-веше
да сломи у детето всвки стремежъ къмъ съпротива, встзка
инциатива, всвко желание и да развие у него навикъ къмъ
безропотно подчинение.
Но винаги, когато условията на обществения жиаотъ се
пром-БнЬха и се чувствуваше нужда да се засили човешката
личность, тогава проблемата на естественото възпитание се
поставяше отново съ нова сила.
Въ време на такива завои въ общественото развитие за
почнаха да изучаватъ детето. Започнаха да наблюдаватъ дет
ския душевг нъживотъ и откриха, че човешката природа, ка-.
то природата на всЬка живо сткщество, има собствени зако
ни, по които се развива. Така педагозигЪ се убедиха, че въ
погр-Ъшенъ пжть е насочено всвко възпитание, което взема
за своя цель и центъръ волята на обществото и се стреми
споредъ последната да формира подрастващите поколения.
Новата педагогика гледа на индивида като на самоцель:
уважава законите за неговото свободно развитие, улеснява
да се проявятъ и развиятъ всички сили и способности, които
въ зародишъ притежава той. На гЬзи основи се гради възпитателннятъ методъ на новото училище.
Цйлата човЪшка природа е изтъкана отъ самопронзволнОсть (спонтанность) а свобода. ТрЪбва да уважаваме сжшината й. Тя позволява да я ржководимъ, защото е слаба, но
не й се нрави да я ртяководимъ противь волята й. Грубата
запов"вдь е неприятна и неубедителна за нея. Само съветътъ,
внушението я потикватъ къмъ дейность.
Поаиването, нз коего подлагатъ членовегЬ на пеленачето,
е символъ на друго повиване, което неразумното възпитание
налага на детето волно или неволно. Детската душа се, бун
тува срещу това сгвгане и се плаши отъ лицата, които го
вършатъ. Въпреки туй, още го прилагатъ, защото вЪрватъ,
че вършатъ добро дЪло. Това е безмислица, защото, като
задържаме свободнигв движения на детето, за да предпазимъ
гвлото му отъ изкривяване и обезобразяване, ние сами го
обезобразяваме, като го пристигаме.
Чрезъ похватигЬ, които прилагаме обикновено, за да
принудимъ детето да стане ученолюбиво, честно и добро, ние
го караме въ сжщность да намрази науката, добродетельта
и доброто. Не държимъ смЪтка, че човешката природа е та-
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ка устроена, че повече й се нрави да се мами и да се чувст
вува свободна, отколкото да бжде действително свободна и
да се чувствува подчинена.
Такива еж нуждиг& на съвременната душа. Подъ стария
режимъ 1ГБЛИЯ чавЪшки животъ се град-вше върху уважението
на авторитета — уважение на черквата, уважение на монар
хията, уважение на авторитета на бащата или на учителя.
Но разеждъкътъ се събуди. Той поиска да се освободи
отъ игото на встжи авторитетъ и започна да се стреми къмъ
повече ^свобода въ умствения и нравствения животъ, къмъ
повече свобода въ възпитанието.
„ Личностьта не трЪбва да се цени", — казваше Паскалъ,
изразявайки идеигЬ на XVIII вЪкъ, който унизтзваше индивида
и заставяше човека да бжде робъ на семейството или на
класата, на черквата или на държавата.
„Личностьта е свята", казва нашето индивидуалистично
общество. Романилизмътъ п-ве тоза. Кантъ и Фихте го обосноваватъ въ своито системи. Емерсонъ и Карлейлъ, Витманъ
и Нитче го слозославятъ въ СВОИТЕ морални пропов-вди.
Върху индивида се опира днесъ обществения строй.
Какъ можемъ да му попречимъ да опознае своята стойность
и достойнство, да стане центъръ на своитЬ блънове и купнежи, да се стреми къмъ най-широко саморазвитие, да изис
ква най-голямо уважение къмъ своята природа?
..Природата е немощна, а животътъ е тежъкъ", — каз
вах* нгшигЬ прадЬди. Разумниятъ човЪкъ тр-вбва търпеливо
да понася мжкитЪ на живота, да се откаже дори отъ живота,
Да се откаже отъ земнигЬ блага и да умре, очаквайки часа
на спасението.
Съвременнчгв индивидуалисти възпЪватъ святостьта на
природата и достойнството на живста. Богъ ни е далъ жи
вота, за да го изживЪемъ интензивно. Да живЪешъ значи да
побеждавашъ мжчнотиигЬ. А победи се печелятъ само съ ви
ра въ себствениттз сили, съ см-Ьлость и воля.
Да възвестишъ освобождаването на индивида — ше ни
се възрази, може би — не значи ли, да разрушишъ общест
вото, да се откажеигь отъ морала, да злопоставишъ възпита
телното д*5ло — не значи ли, да откриешъ широкъ пжть за
страстигв ?
Така щ-вше да бжде, ако човешката природа бЪ само
сборище отъ слЪпи и недесциплирани инстинкти ; ако въ нея
нЪмаше пружини, които възпитательть трЪбва само да разд
вижи, за да постигне цельта си; ако въ нея н-вмаше спирач
ки, които могатъ да дисциплиниратъ страститЪ. Такива спи
рачки ньй-напредъ еж чувствата, после разеждъка и най-после
нравственото съзнание: чувствата ни каратъ да насочваме нашигк действия споредъ законигв на удоволствието и неудо
волствието ; разеждъкътъ урежда нашия животъ споредт. за-
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кона на интереса; нравственото съзнание преценява нещата
споредъ идеята за щастие и усъвършенствуване, за добро и
дългъ. Тия спирачки идватъ тъкмо навреме, за да притжпятъ
растящата сила на ИНСТИНКТИТЕ и страститъ.
Детето се ражда немощно. Неговата свобода е ограни
чена отъ слабостьта му. Дори и да иска, то не може да зло
употребява съ нея. Чувствата го каратъ дз бжде внимателно
къмъ нъчцата, които му причиняватъ удоволствие или неудо
волствие : това е достатъчно за неговия душевенъ животъ.
Детето расте, СИЛИТЕ му се увеличаватъ, могатъ дори
да станать вредни за близкигЬ му или за самото него. Но
разсждъкътъ се събужда: той съгласува действията съ инте
ресите му и така регулира свободата му.
Когато настжпи половото зазръвзне и страстите започнатъ да надигатъ глава, разсждъкътъ и нравственото съзна
ние уравнозасяватъ темперамента и заставятъ младежа да се
самовладъе. Той чувства нужда да симпзтизира и дз люби.
Въ часове на борба, когато страстьта заслепява ума, гласьтъ
на симпатията и на приятелството идва често на време, за да
подкрепи разколебания разсждъкъ.
Човешката природа, следоззтелно, не е коренно засег
ната отъ злото и слабостьта: тя крие вь себе си сили за
животъ и увършенствуване. За да роди най-хубавигв плодове,
тръбва да ржководимъ нейното развитие. Това, обаче, съвсемъ не ни дава право да я притесняваме.
Старото общество създаваше отъ детето човъкъ—членъ
на стадо, за да бжде лека работата на пастира. Затова не
требва да се чудимъ, че си е създало моралъ и си е наре
дило възпитателна система споредъ своитв нужди.
Да прогласишъ началото за уважението на индивида не
значи да се откажешъ отъ общество, моралъ и възпитание.
Това значи само да бждемь глухи къмъ гласа на миналото,
защото той е гласъ на пораженстзо. Нашъ дългъ е да се
вслушваме въ гласа на бждащето: той е божи гласъ. Той иска
отъ насъ откритъ и интензивенъ животъ ср1здъ обществото,
въ което жизъемъ.
Природата, следовотелно, е добра: тя подготвя у детето
господството на добре регулирана свобода. Требва да работимъ въ съгласие съ нея, за да осигуримъ тая свобода: да
я ржководимъ, като си служимъ съ вжтрешнигв й двигателни
пружини, съ дисциплйнирващитв сили, вложени въ детската
душа. Никога, обаче, не требва да оставяме да ни замести
природата, а винаги требва да бждемъ готови да я подпома
гаме. Тр-вбва да я напжтимъ, да разбере истинските си инте
ресни да ни допустне като сътрудници въ нейната дейность.
Требва да я подпомагаме, за да открие своя идеалъ за исти
на, хубость и добродетель.
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Яла никога не бива да натрапваме на детето нашия собственъ идеалъ, никога не трЪбва да го притискаме съ цялата
тяжесть на нашето знание и нашия азторитетъ, никога не
требва да се стремимъ да го направимъ подобно на насъ, за
щото да вършимъ всичко това значи да спъваме естественото
детско развитие.
Нито едно дърво въ гората не прилича на съседа си, и
тъкмо въ това разнообразие се крие нейната хубость. Животътъ има сжщо много разнообразни форми, много различни
идеи за осжществяване. Ние сме една отъ гвзи идеи. Нашъ
дългъ е да подпомагаме природата въ нейната творческа и
плодоносна дейность.
Възпитанието не е поправка, а помощь на природата.
То не е външно, а вжтрешно действие. То е дЬло на обичь,
убеждение а внушение, а не на външна дисциплина.
—<-»з«->—

Ямели Ямаидъ.*)

Д И С Ц И П Л И Н А Т А В"Ь УЧИЛИЩЕТО
НА Д-Р"Ь Д Е К Р О Л И .
Училището може да издигне детето до степеньта на чов-вкъ, да развие неговата инициатива и неговата см-влосгь,
като се превърне въ малко общежитие. Затова ние поверя
ваме на детето всички служби, които съответствувал» на ха
рактера и способностите му.
Цвлата детска дейность се гради върху свободата. Де
цата могатъ да се подготвятъ за живота, като се учатъ да
депствуватъ, а не да стоятъ мирно. Затуй ние не задържаме
ттзхнйгЬ самопроизволни (спонтанни) движения и не ги заста
вяме да дейсгвуватъ по наша воля.
Ние дисциплинираме детето чрезъ дейность, чрезъ ра
бота, а не чрезъ неподвижность и послушание.
Децата сами организиратъ дисциплината въ класа. Т Б
влизатъ сами, безъ да еж надзиравани, въ училищната сграда,
събличатъ се бързо, отиватъ въ учебната стая и започватъ
да работягь тихо. Започне ли нЬное отъ т^хъ да бъбри ви
соко, веднага другите се наквеватъ и заставятъ бъбрицата
да млъкне.
Т-в ме чакатъ. Закъсн-Ья ли, едно отъ г1зхъ.ме замтзства.
ПонЪкога мнозина желаятъ да станатъ „учителки*. Следъ
кжеи преговори опредЪлятъ ръководителката, и урокътъ
сапочва.
Малката „учителка" преподава урока по очарователенъ
*) Г-ца Ямели Ямаидъ е директорка на прочутото училище „За
живота чрезъ живота", основано отъ д-ръ Декроли въ Бркжселъ.
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Дисциплината въ училището ня Д-ръ Декроли.

начинъ. Цялото малко общество я слуша съ удоволствие и
интересъ.
Между децата въ класа еж разпределени различни длъж
ности по изборъ отъ самите гЪхъ. Едно се грижи за чисто
тата въ учебната стая, друго —• за реда въ дрешника, трето
— за почистване на черната дъска, четвърто — за проветрява
нето на помещението, пето — за попълването на дневника
(календара) за наблюдения, шесто — за нареждането на шка
фа, на маситЪ съ сбирките, седмо — за храненето на живот
ните, осмо ~ за поливането на растенията, девето — за под
държането на тишината и т. н.
Всеко дете запазва своята длъжность до тогава, доко
гато я желае и докогато я изпълнява съвестно.
Въ начина, по който детето изпълнява своята длъжность,
се проявява неговата индивидуалность. Лесно могатъ да се
откриятъ съобразителните, дейните, съвестните и предвидли
вите. Между децата има такива, които изпълнявать длъжно
стите си съвестно, но има и такива, които скоро ги забравятъ или ги прехвърлятъ на своите другари. Изобщо, тЬ изпълняватъ добре възложените имъ работи и се гордеятъ съ
отговорностите, които имъ еж поверени.
Стремимъ се да въздействуваме върху детската съвесть.
като привличаме вниманието на децата върху доброто или
лошото въ развитието на дневните дейности, като ги запоз
наване съ живота чрезъ наблюдавани факти и чрезъ добре
избрани четива.
Завършване нашата дневна работа съ четене на некои
ризказъ. Като го слушатъ, децата изпитватъ възхищение, радость, неодобрение, милость и често шумно изявятъ'своите
чувства. Впечатлението е произведено 1 Въ детските сърдца и
мозъци ще поникнатъ ценни семена на велики човешки добродтеели.
Наградите и наказанията еж изпждени оть нашия класъ.
Детето, което е действувало лошо, признава своята грешка
и се стреми да не я повтаря.
Никога не сравняваме детето съ неговите другари, а
съ самото него. То се стреми да стане отъ добро по-добро.
Децата еж свободни. Ние нареждаме чиновете не единъ
за другъ, а въ полукржгъ. Това позволява на учениците да
се движатъ свободно, а на учителката — да ги надзирава полесно.
Ат. Георгиевъ — София.

ЕКСКУРЗИИ.
Методиката на естествознанието препоржчва изучаването
на животните и растенията да става биологично. При биоло-
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гичния методъ екскурзиите еж необходимость. Предъ учени
ка се изпрЪчва природата въ своята цЪлость, съ всичката
сложность на зависимости и съотношения. Съгласно биологи
ческия методъ, за зависимость между среда и начинъ на животъ, между начинъ на животъ и направа на известенъ растителенъ или животински вндъ може да се сжди само, когато
той се изучава въ неговата естествена среда.
Само когато видимъ, какъ листата на едно растение противостоятъ на вятъра, или какъ по ТБХЪ се стича водата, или
какъ се разнасятъ семената отъ вятъра, животните и др., можемъ да правимъ заключения за значението на особеностите
въ устройството на дадено растение. Могатъ да се правятъ и
най-пълни описания за начина, по който едно животно напада
плячката си, или се спасява отъ неприятели, но вЪрна и пъл
на представа за горните жизнени проявя на животното мсжемъ да имаме само, когато при екскурзия ни се отдаде да
наблюдаваме горните неща. Колкото и да обясняваме на уче
ниците значението на покровителствената окраска на едно
животно, каквито подходащи картини или сбирки да имъ по
казваме, те ще добията ясна и точна представа за нея само,
когато наблюдаватъ средъ природата животно, което се спа
сява, благодарение на тази окраска.
Некои методици толкова много държатъ на екскурзиите,
че намиратъ, какво естествознанието требва да се изучава
изключително при екскурзии. Това е невъзможно, защото кла
совете еж многолюдни, при това потребно е много време, а
още и за това, че презъ най-подходящето за екскурзии вре
ме — летото — нема учебни занятия. Екскурзиите, обаче,
требва да бждатъ изходна точка при изучаване на природ
ните обекти и явления.
Всека екскурзия требва да има ясно определена цель.
Цельта на екскурзията съставятъ единъ или неколко въ
проси, които предстоятъ да се разяснятъ предъ учениците.
Тези въпроси ще се разгледатъ най-внимателно, най-подробно,
най-всестранно. Те образуватъ ядката на екскурзията. Нема
съмнение, че когато отива и се връща до избраното место,
учительтъ не може да остане съ затворени очи предъ това,
което може да види и за което, сигурно, учениците ще го запитатъ. Но той не биза да се впуска въ подробности по стра
нични въпроси, защото ще изгуби цельта изпредъ видъ.
Екскурзията требва да има по-голема задача отъ заучаване имената на жизотнигЪ и растенията: при нея требва да
се изтъкватъ зависимости и заномЪрношн въ живота на ор
ганизмите и такива между техъ и неорганическата природа.
Отделното растение не може да представя за учениците мно
го големъ ингересъ, затова требва да се избиратъ по-общи
теми.
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Екскурзията може да има чисто изследователски хзрактеръ, когато учительтъ насочва ученицигв сами да констатирватъ известни положения и сама да правягь съответнигв
заключения. Искаме, напр., да запознаемъ ученицигв съ раз
ликата въ устройството на растенията, които растатъ на сухо
и такива на влажно мъсто. Въ такъвъ случай упжтваме ученйцитв да сразняватъ у тЪзи растения разклоненията на ко
рена и стъблото, да обърнатъ внимание върху броя на ли
стата, да видятъ тЪхнага големина, космицигв по тъхъ и т. н.
Когато пъкъ ще запознаваме ученицитъ1 съ значението на
св-втлината за растенията, завеждаме ги въ гората въ мазета,
дето растатъ по много заедно дървета отъ единъ и сжщи
видъ и си отнематъ езътлинзта. Ученицигв сравняватъ д ьрво
отъ това мъсто съ такова, расло на свобода. Изтъква се раз
ликата въ общата форма, разклоненията на стъблото, броя
на листата и пр. Яко има възможность, учениците наблюдаватъ и годишнит-Ь кржгове и най-после се подчъртава значе
нието на светлината за растенията.
Екскурзията може да има за цель да св събере материалъ за подробно разглеждане въ класъ. Още при самото съ
биране на материала ученицигв научаватъ най-типичното. Въ
класъ известни нЪща се допълватъ и дообяснявагь.
При екскурзии могатъ да се видятъ и нъчца, разглеж
дана въ класъ по-рано. Въ такъвъ случай тя се доближава
до практическите занятия, които се правятъ следъ класните
уроци.
Учительтъ, като знае, какви обекти за наблюдения има
въ околностьта на селището, тръбва да си направи планъ за
всички екскурзии презъ годината и да се подготви. За учи
телите туристи, ловци и скаути, които иматъ навика да излизатъ срЪдъ природата, е по-лесно да се справятъ съ всички
възможни случайности презъ време на една екскурзия.
При екскурзиигв учениците не требва да бждатъ заети
постоянно съ работа. Учительтъ требва да се съобразява съ
детската природа, като оставя ученицигв на свобода да си
поиграятъ и повеселятъ. На екскурзии учительтъ по-добре
разбира индивидуалносгьта на ученицигв, защото тамъ лип
сва строгата класна дисциплина. Следователно, екскурзиите,
освенъ образователно значение, иматъ и възпитателно такова.

И З Ъ ПРАКТИКАТА
З А ПРАКТИКАТА
Иванъ Русевъ — Ямболъ.

ЦАРЬ И РИБАРЬ.
(Изъ практиката ми по четене и писане въ II прогимн. класъ).

1. Часъ.
— Деца, кое четиво ще четемъ днесъ?
— Царь и рибарь.
— Какво ви поржчахъ миналия часъ ?
— Да прочетемъ четивото няколко пжти, за да го разберемъ и научимъ да го разказваме, да нам&римъ героигЬ и
да откриемъ основната мисъль.
— Добре, кой ще разкаже четивото?
„Едно време имало единъ рибарь. Веднъжъ той отишълъ
за риба. . . . .
— Кой е написалъ това съчинение ?
— Това е народна приказка.
— Кои еж героитЪ ?
— Рибарьтъ, царьтъ и бабичката.
— Кой ще разкаже четивото, като си мисли, че е риба
рьтъ, който разказва случката за себе си.
„БЪхъ беденъ рибарь. Веднъжъ, отидохъ за риба. Ходихъ, газихъ изъ р-кката, хвърляхъ често мрежата, но риба
не уловихъ. Отчаехъ се. Хвърлихъ за последенъ пжть мрежа
та и щ-Ьхъ да си върва. Въ този моментъ царьтъ се връща
ше съ слугитЪ си отъ разходка. Той се спръ и ми каза: Ри
барьо, . . . ".
— Кой ще разкаже четивото, като си мисли, че той е
царьтъ.
,~
Веднъжъ излЪзохъ отъ палата си да се поразходя, <л
менъ б-Ьха слугигЬ ми. Като се разхождахъ, минахъ край ръ
ката. ВИД-БХЪ, какъ едкнъ рибарь лови риба съ мрежа. 1юспрЪхъ се да го видя. Той изтегли мрежата си съвсемъ празна.
Язъ му казахъ: .Рибарьо, като тръгнешъ, хвърли единъ пжть
и за мене. Каквото уловишъ, донеси ми говъ палата Ще ти
дамъ злато за него'. Язъ си заминахъ. Пристигнахъ въ па
лата. Чакахъ до вечерьта, но рибарьтъ не дойде. . . .
— Деца, вм-всто да ми разказвате сега, искамъ за до
машно упражнение да ми напишеге, какъ бабата разказва за
чудното кокалче.
„„,,„, о
_ г-нъ у-лю, какво заглавие да поставимъ I
• — Кой ще предложи заглавие?
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— Чудното кокалче.
— Умната бабичка.

— Добре, и дветв заглавия еж хубави. Запомнихте това
добре, нали?
Внимавайте сега 1 Единъ да прочете четивото, а другитв
да внимаватъ 1
— Нека сега потърсимъ основната мисъль. Вие сте чели
четивото вече много пжти, знаете съдържанието му, мислили
сте у васъ, каква е основната мисъль, затова искамъ да ми
я кажете 1
— Човешкото око е лакомо за злато.
— Казано ли е това въ четивото ?
— Да.
— Намтзрете точно ония думи, отъ които разбирате ос
новната мисъль
„Тогава бабата казала: „Не виждате ли, баба, отъ човЪшко око е тоаа кокалче. Човешкото око е лакомо за зла
то. Него само пръстьта го насища".
— Какво значатъ тия думи „Човешкото око е лакомо
за злато"?
— Има хора, които презъ цЪлия си живот ъ само пари
трупатъ.
— Какво празятъ съ тия пари ?
— Едчи хора използуватъ паригЬ, като правятъ фабри
ки, купуватъ стоки и др. Т1з правятъ добро на хората.
— Защо ?

— Защото въ тия фабрики намиратъ работа много бед
ни хора.
— Въ п змучната фабрика работятъ 800 души работници.
— Въ двегв фабрики за керемиди работятъ повече отъ
500 работници.
— Въ мелницата на х. Петровъ работятъ сжщо много
работници.
— Въ всички тюткзнези складове работягь повече отъ
600 работници.
— В^рно е, че фабриките и мелнициттз създаватъ ра
бота на работницигй, но тЪ ползуватъ и всички хора. Каже
те какъ!
-?1

— Яко н-вмаше фабрика за керемиди, какъ щ-Ьхме да
купуваме керемидигв и тухлигв ?
— По-скжпо, а сега еж по-евтини.
— Яко нтзмаше тукъ фабрика, щ-Ъше ли да носятъ мо
миченцата този хубавъ платъ „Мария* тъй евтино?
—, Само по 24 лева метъра, г-нъ у-лю.
— Значи, париттз, вложени въ предприятия, се изпол
зуватъ, за да се получи по-евтина стока за всички, па и ра
ботниците да изкарватъ прехраната си тамъ.
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Но има ли хора, които трупатъ пари и не ги харчатъ ?
— Има, тЪ се наричагь скжперници. Т Б държатъ пари
те и никому не даватъ, нито произвеждатъ съ тЪхъ нЪмдо,
полезно за хората.
— Тр-вбва ли да печелимъ пари ?
— Тр-Ьбва да печелимъ пари, за да се прехранваме.
— Лми ако печелимъ повече, отколкото ни тр^бватъ ?
— Требва съ тт*хъ да произвеждаме полезни нЪща за
хората, а не да ги трупаме само въ каситЪ си.
— Колко части има нешата приказка ?
— Три.
— Четири.
— Петь.
— Да видимъ 1 Четете първата часть5
— Какво заглавие да й поставимъ?
— 1. Царьтъ, поржчва на рибаря да хвърли мрежата
за него.
— Четете втората часть 1
— Какво заглавие да й поставимъ ?
— 2. Рибарьтъ хвърля и за царя.
— Четета третата часть I . . . Заглавие ?
— 3. Царьтъ вика рибаря.
— Четете четвъртата часть 1 .,. . Заглавие ?
— 4. Чудното кокалче.
— Четете нататъкъ! . . . Заглавие?
— 5. Бабата и чудното кокаче.
— Деца, азъ искамъ да се позамислимъ върху строежа
на тази приказка. Ако робарьтъ уловЬше риба за царя,
какъ щЬше да се развие приказката по-нататъкъ?
— Рибарьтъ цгвше да занесе рибата ни царя, а царьтъ
щЪше да му благодари и да му даде пари.
— Каква основна мисъль цпзше да има приказката то
гава ?
— Друга. . . .

-~ Яко бЪше уловилъ камъкъ, каква игвше да бжде ос
новната мисъль?
— Друга. . . .
— А какво уловилъ рибарьтъ?
— Кокалче.
— Е, добре, кокалче. Теглятъ го и то тежи, колкото те
жи, царьтъ даде злато и освободи рибаря.
— Г-нъ у-лю, пакъ нямаше да имам* сжщата основна
мисъль.
— А какво е направилъ авторътъ, та се получил» сегаш
ната основна мисъль?
— Той е казалъ въ приказката, че това, кокалче много
тежало, само като го мЪрятъ съ злато, та затова човешкото
око е лакомо за злато.
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— И тъй, ако авторътъ бЪше продължилъ разказа така, '
че рибарьтъ да е уловилъ за царя риба, четивото щЪше да
има друга мисъль; ако рибарьтъ бЪше уловилъ камъкъ, цгвше пакъ да се промени основната мисъль. Тогава отъ какво
зависи основната мисъль на ВСБКИ разказъ?
— Отъ съдържанието, г-нъ у-лю.
— Добре, нека видимъ сега, какъ трЪбва да се чете
четивото. По-напредъ кажете ми, какви правила тр-вбва да
спазваме, за да четемъ добре!
— 1. На точката се спираме и си понижаваме гласа...*)
— Добре, внимавайте сега, какъ азъ ще прочета при
казката. . .
— Мжчно ли се чете тази приказка?
— Г-нъ у-лю, лесно се чете, но на 2 — 3 мЪста требва
да се внимава добре — тамъ е само мжчно.
— Тогава нека единъ чете, а всички ще внимавате и ще
кажите после, кжде ви се вижда мжчно, та да го научите...
— Г-нъ у-лю, второто и четвъртото изречения отъ вто
рия пасажъ мжчно се четатъ. Като четЪше, той ги сбърка.
Изречението „Хайде пъкъ сега за царювъ късметъ 1" требва
да се прочете добре. Отъ начина на прочитането се разбира,
че той хвърля мрежата и въ този моментъ говори. ТрЪбва
думата „хайде" да се прочете съ малко удължаване. ТрЪбва
да се прочете така: «Хайде пъкъ сега за царювъ късметъ!"
' . — Четвъртото изречение сжщо мжчно се чете. Тамъ има
многоточие — авторътъ не е доизкезалъ мисъльта си. Ето
какъ азъ ще го прочета: „Вади и гледа, но. . . пакъ нищо:
ни риба, .ни ракъ".
— Четете третия пасажъ !
— Има ли тукъ нъчцо, което по мжчно се чете?
-•• Само въпросителните изречения, но ние вече знаемъ
да ги четемъ правилно.
.
Четете петия пасажъ 1
— НЪщо особено ?
— Нищо.
— ДумитЬ на бабата трЪбва добре да се прочетатъ. Тя
е стара жена, която се подпира съ тояга, отваря си пжть и
приказва, като си клати главата.
— Вие вече знзете, какъ се чете. За идущия пжть ще
научите добре да четете четивото и ще напишете съчинението
«Чудното кокалче".

2. Часъ.
— Какво поржчахъ вчера по четене?
*) Тия правила азъ вече изложихъ на 2 — 3 пжти въ сп. „Педаго
гическа практика", год. XI., въ статията „Бележки върху четенето и пи
сането въ прогимназията", и лекциитъ: „Майсторъ Михалъ", „Писмо отъ
близкитв" и др.
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— Да напишемъ съчинение „Чудното кокалче".
— Кой ще чете ?
Чудното кокалче.
(Стилъ и правопиеь запазени).
Бъше топло Л-БТО. Слънцето пращаше СВОИТЕ животворни лж.чи
на майката земя.
Язъ седъхъ въ моята малка кжщичка и си плетвхъ чорапа. Ненадвйно на вратата се почука и влвзе моята стара приятелка. Тя ми каза,
че дошла да ми съобщи нечувано до сега чудо. Веднажъ царьтъ се
връщалъ оть разходка сь СВОИТБ слуги. Когато минавалъ покрай река
та, той видвлъ единъ човъяъ, който ловялъ риба. Царьтъ му казалъ:
—* Когато ще си отивашъ хвърли веднажъ за мой късметъ. Как
вото уловишъ, донеси ми го, за него злато ще ти дамъ.
Щомъ слънцето сь червенъ блъськъ започнало да се скрива задъ
хоризотна, щомъ пъсеньта на славея започнала да утихва въ КИТНИТЕ
клони на дърветата и нощьта бавно започнала да спуска своя черен*
воалъ, рибарьтъ хвърлилъ за царювъ късметъ. Когато изтеглилъ мре
жата въ нея квмало нищо. Само едно малко кокалче се заплело. Той
го извадилъ и го хвърлилъ на пЪсъка. Разтревоженъ за несполуката
рибарьтъ си отишелъ. Царьтъ дълго чакалъ. На другия день пратил*
слуги да повикатъ рибаря. Той се явилъ.
— Хвърли ли вчера заради менъ? — попиталъ царьтъ.
— Хвърлихъ, царю честити, но нищо не уловихъ.
— Какъ нищо ? Дърво, камъкъ не извади ли 7
— Само едно малко кокалче сь дупка въ средата се бъше запле
ло въ въ мрежата и азъ го хвърлихъ на писъка.
Порасмълъ се царьтъ и казалъ:
— Иди ми го донеси, то ми е било на късмета. Ще ти дамъ зла
то за него.
Отишелъ рибарьтъ и донесълъ кокалчето. Царьтъ заповъдалъ да
дадатъ толкова злато на рибаря колкото тежи кокалчето. Царедворцитъ
сложили кокалчето въ едното блюдо, а въ другото — две-три жълтици,
но кокалчето не се дигало. Напълнили блюдото, но кокалчето все не се
дигало. Събралъ царьтъ на съвегь всички мждри и учени хора да видятъ какво е това кокалче. Но никой нищо не можелъ да открие. Решихъ и азъ да ВЩГБ това чудо не чувано до днесъ. Когато стигнахъ до
двореца що да вид-в — свътъ гъмжило. Едзамъ си пробихъ пжть до
везнитк Въ едното блюдо имаше голъма грамада злато, а въ другото
— едно малко кокалче сь дупка въ сръдата.
Обърнахъ се къмъ царедворцитъ, що бЪха тамъ, па казахъ:
— Махнете, баба, махнете тъзи грамади злато.
Наведохъ се азъ до земята, взехъ една шепа пръсть, па посипахъ
кокалчето. Тогава имъ казахъ:
— Сложете сега две жълтици 1
Щомъ турнаха ЖЪЛТИЦИТЕ, нокалчето се дигна. Всички се смаяха.
Тогава се обърнахъ къмъ събралия се народъ и казах ь :
— Не виждате ли, баба, отъ човЪшко око е това кокалче. Чо
вешкото око насита нъма, него само пръстьта го насища.
Тогата азъ весела си тръгнахъ за къмъ дома.
М. Митева, На клас*.

— Какво ще кажете за това съчинени*?
— Добре е започнела, но много го е удължила.
— Хубаво е. Тя е разказала цЪлата приказка, като случ
ка съ бабта.
— Какво ще кажете за изреченията й изобщо?
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— Хубави еж — н-Ькои кжеи, а други — дълги, но до
бре построени.
— Вижте първигв три изречения?
„Б-Ъше топло л^то. Слънцето пращаше своитЪ животвор
ни лжчи на майката земя. Язъ сед-вхъ въ моята малка кжщичка и си плегвхъ чорапа".
— Г-нъ у-лю, това е обстановката, при която започва
действието на приказката.
— Другъ да чете своето съчинение!
Чудното кокалче.
.(Стилъ и правопиеь запазени).
Свечеряваше се. Тукъ-тамъ се виждаше слаба светлина. Кучи лай
се чуваше. Въ малка задушна стаичка, освътена отъ огъньтъ въ ками
ната и слабата св-Ьтлина на къндилцето, сед-вше баба Яна съ внучетата
си. Т Б внимателно слушаха разказа й. Като била по-млада, съ нея се
случило следното:
Единъ день, разхождайки се, царьта забелЬзалъ единъ беденъ рибарь, че лови риба. Приближавайки се, той му казалъ:
— Рибарьо, хвърли и зарадъ менъ единъ пжть I Каквото уловишъ
донеси ми го. За него ще ти дамъ злато.
,
Напраздно рйбарьтъ хвърлялъ няколко пжти мрежата си. Отчаенъ той си казалъ:
— Сега пъкъ ще хвърля за царския късметъ. Съ трепетъ изтег
ли лъ мрежата, но въ нея имало само едно кокалче съ дупка въ ср-Ьдата. Ядосанъ той го хвърли лъ и се прибралъ въ кжщи.
Царьтъ, като видътгь, че рйбарьтъ не дошелъ, пратилъ да го повикатъ.
— Хвърли ли зарадъ менъ ? — попиталъ го той.
— Да, царьо честити, но нищо не уловихъ.
— Какъ нищо 1 Дързо, камъкъ не извади ли ?
— Само едно кокалче, царьо честити, което хвърлихъ.
— Иди го донеси! То ми било на късметъ. Ще ти дамъ злато за него.
Следъ като се върналъ, рйбарьтъ, царьтъ казалъ да му дадатъ
тълкова злато, колкото тежи кокалчето.
Турили въ едното блюдо кокалчето, а въ другото две три шепи
злато. Но то се не дигнало. Турили още злато, но пакъ не се дигнало.
Тъй сипвали докато изпразнили царската хазна. Уплашилъ се и царьтъ.
Взелъ той въ ржка кокалчето и го гледа: леко, малко, съ дупка^въ сръдата ! Повикалъ той всички мждреци отъ царството, но никой не можалъ да отгатне въ що се състои магията на това кокалче.
ВСЕКИ день отивали много хора да го гледатъ. Отидохъ и азъ.
Като го видЬхъ веднага го познахъ. Наведохъ се и взехъ малко пръсть
и го по^ипахъ. Слецъ това казахъ да пребератъ златото, като олавять
малко отъ него. За голЬма изненада на всички, везнит-Ь веднага се
дигнаха,
—' Ями какво бЬше това кокалче, бабо ? — полусънно попита
едно отъ внучетата.
— То №ше отъ чов-Ьшко око, пиле. То нЬма насита на злато.
Него само пръстьта насища.
_.
Баба Яна свърши своя разказъ. Огъньтъ б-Ьше загасналъ. оътьрътъ като закъсн-Ьлъ пжтникъ, похлопзаше по вратитЪ. Въ малката
стаичка е съвсемъ тихо. Само кандилцетд отъ време на време хвърля
слаба св-Ьтлина. Всичко е потънало въ дълбокъ сънь.
Л. Кушева, На клась.

>— Каква ще кажете?
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— Тя е поставила нашата приказка като случка, която
една бабичка — баба Яна — разказва на своигЬ внучета.
— И тя въ първигЬ изречения дава обстановката и кжщата на баба Яна.
— Въ края пакъ се връща на обстановката.
— Да, деца, връща се на обстановката, за да закржгли
разказа си. Ще ви прочета само началото и края. . . .
— Значи, децата слушали разказа, обстановката постепено се пром-вня: огъньтъ загасва, настава тишина въ стаич
ката, кандилцето хвърля слаба светлина.
— Хубаво е, г-нъ учителю.
— Деца, ще ви напиша 2 изречения, за да ги прегледате.
„Тъй сипвали докато изпразнили царската хазна".
„Следъ като се върналъ, рибарьтъ, царьта казалъ да му
дадътъ толкова злато, колкото тежи кокалчето".
— Г-нъ у-лю, тр-Ьбва дз се пише запетая следъ думата
«сипвали", защото тамь свършза едното изречение и започва
другото,
— Щомъ е така, защо не е писана точка между тия две
изречения, а запетая ?
— Защото по отделно не изказватъ мисъль.
— Опитайте ги I
«Тъй сипвали". Има мисъль, но не е пълна.
„Докато изпразнили царската хазна". И това изречение
нвма завършена мисъль семо.
— Прочете ги заедно ! . . .
— Какво ще кажете за второто изречение ?
• — Г-нъ у-лю, излишна е запетаята предъ думата „рибарьтъ", защото тази дума се отнася къмъ първото изречение.
— Думата „дадътъ" е глаголъ и се пише „дадатъ".
— Друго съчинение !
Чудното кокалче.
(Стилъ и правописъ запазени).
Б-БХЪ бедна бабичка, жив-Ьехъ въ схлюпена кжщурка. Н-Ьмахъ ни
синове, ни дъщери. НЪмахъ съ какво да се препитавамъ. Саио ходъхь
на гората, беръхь цвътя и билки, продавахъ ги, вземахъ пари и си купувахъ хяЬбъ. Дърва си нос&гъ отъ гората на гьрбъ. Единъ день като
отивахъ за цвътя, стигнаха ме трима офицери и ме попитаха кжде отивамъ. Язъ имъ разказахъ всичко подробно какъ съмъ много бедна. Те
ме съжалиха и ми дадоха по 20 лева. Тогава азъ ги благословихъ и ги
попитахъ кжде отиватъ. Т Б МИ разправиха за чудното кокалче въ царскитЬ палати. На другия день азъ си вземахъ бастунчето, обухъ си царвулит-в й тръгнахъ. Стигнахъ до палата. Тамъ бЪха събрани много хора.
Яхъ отидохъ до вратите на палата. На вратата вардеха царедворци.
НаЙ-напредъ не ме пускаха. Те казваха такива учени хора идваха
че неможаха да познаятъ какво е това кокълче, та ти ли стара жена
ще го познаешъ. Най-после ме пуснаха. Като влъзохъ видъхь грамадитЬ злато и не можахъ да се стърпя и казахъ да махнагь те»и грамади.
.Снеха златото и азъ се наведохъ вземахъ една шепа пръсть посипахъ
кокалчето и накарахъ да сложатъ само 2 жълтици. Тогава кокалчето
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стана равно сь жълтицитЬ. Царьтъ и народътъ се смаяха. Яхъ имъ казахъ, че това е ртъ чов-Ьшко око. ЧошЬшкото око само пръсть го на
сища. Царьтъ ме награди богато и азъ радостно се утндохъ.
М. Джолджорова, На клась.
— Какво ще кажете за това съчинение?
-- Много кратичко.
— Хубаво е, защото много добре е подредено.
— Много е променено.
— ВЪрно е, деца, че това съчинение е кратичко, но е
хубаво, защото много нЪщо е прибавила отъ себе си и дори
мжчно се познава, че е отъ четивото „Царь и рибарь".
Чуйте да ви прочета първигЬ НБКОЛКО изречения.
„Б-БХЪ бедна бабичка, жив-вехъ въ схлюпена кжщурка.
гтЪмахъ ни синозе, ни дъщери. Н^махъ съ какво да се препитавамъ. Само ход"вхъ въ гората, бгрЪхъ цв1зтя и билки,
продавахъ ги, вземахъ пари и си купувахъ хлЪбъ. Дърва си
носйхъ отъ гората на гръбъ".
— Г-нъ у-лю, разказва се за жизота на бабичката.
— По-нататъкъ!
„Единъ день като отивахъ за ЩУЬТЯ, стигнаха ме трима
офицери и ме попитаха кжце отивамъ . . . "
— Г-нъ у-лю, изречението „Единъ день като отивзхъ
за цветя . . . " се отнася до нова мисъль—отъ тзмъ започва
новъ пасажъ, затова тр^бза да започне на новъ редъ.
— Ще ай напиша едно изречение.
„Те каззахз такива учени хора идваха че неможаха дз
познаятъ какво е тоаа кокълче, та ,ти ли стара жена ще го
позноешъ*.
— Г нъ у-лю, думата „Те" се пише съ »•&% защото е
лично мЪстоимение, 3 лице, мн. число.
— Предъ „че" се пише запетая, защото е съюзъ и сь
него започва ново изречение.
— Думата „неможе" е написана погр-вшно
пише се
„не може": думата „не" се пише отделно отъ глаголитй.
— Думата «кокълче* е погрешно написана — пишз се
„кокалче*.
— Предъ „какво" се пише запетая, защото започва дру
го изречение.
— Прегледайте цялото изречение и вижте. нъма ли ни
каква гръчпка въ постройката му?
— Г-нъ у-лю, тукъ има пр-Ькз речь, а не е отделена.
Следъ думата „казваха" тр-кбва да има двЪ точки, кавички и
думата „такива" се пише съ главна буква.
— Прочетете това изречение съ поправките :
„ТЪ казваха: „Такива учени хора идваха, че не можаха
да познаятъ, какво е това кокалче, та ти ли стара жена ще
го познаешъ!"
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— Още едно изречение 1
„Царьтъ ме надари богато и агъ радостно се отидохъ".
-*- Г-нъ у-лю, думата „радостьно" се пише безъ „ь",
защото тази дума е прилагателно име — произлязла е отъ
сжществителното име „радость".
— ВЪрно е, деца. Думата „радость" е сжществително
име отъ женски родъ. Ако е членувана, ще се образува фор
мата „радостьта". Яко произведемъ отъ това сжществително
прилагателно име, ще се получи думата „радостно", но „ь"
нЪма.
— Думата „утидохъ" е погрешно написана — „отидохъ"
трЪбва да бжде.
— Следъ „богато" требва да има запетая, защото' това
изречения се състои отъ две изречения съ отд-Ьлни подлози.
— Кой ме надари? „Царьтъ". — Кой си отиде? „Язъ".
— Г-нъ у-лю, „си отидохъ", а не „се отидохъ".
— Ето ви изречението поправено:
„Царьтъ ме надари богато, и азъ радостно си отидохъ",— За следващия часъ ще изпитвамъ за четивото „Царь
и рибаръ".
***

Приказката „Царь и рибарь" е лека и по съдържание,
и по стилъ. Оставихъ децата у дома си да усвоятъ сами съ
държанието, а въ чась само да възпроизведатъ въ различни
форми товз съдържание и да ги накарамъ да се позамислятъ
върху ясно изказаната въ текста на самата приказка основна
мисьль: „Човешкото око е лакомо за злато". Тая мисъль, разчепкана, ни доведе до положението да потърсимъ ползата
отъ паригЬ, вложени въ различни предприятия въ нашия
градъ. Ясно се вижда отъ децата, че паритв донасятъ бла
годенствие на гражданигв, когато еж вложени въ н-Ъкое пред
приятие.
Разказаното съдържание въ различни форми е отъ една
страна устно съчинение -най-сигурната подготовка къмъ пис
меното изложение, а отъ друга — едно граматично упражне
ние —- поставяне цялото съчинение въ ново глаголно време.
Докато текстътъ е въ минало неопределено свършено време
безъ спомагателенъ глаголъ, ученицитв го разказватъ въ про
сто време — минало свършено. Така тЬ свикватъ да си служатъ съ глаголитЪ въ различнитЬ имъ форми — нъчцо много
сжществено и за устния говоръ, и за писменото изложение.
Тази приказка е годна и за писмено упражнение. Уче
ниците еж правили възпроизвеждания отъ този родъ. Отъ
изнесените тукъ 3 съчинения се вижда, че т* имагь вече
известенъ похватъ въ начина на възпроиавеждането. И въ
трите съчинения авторите се опитватъ да ни дадатъ обста
новката и да ни подготвять за случката, която ще рамазватъ
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Поправката тукъ бъше насочена главно "въ две направ
ления : 1. какъ тр4бва да започва съчинението— обрисуване
на обстановката, и 2. вглеждане въ строежа на СЛОЖНИТЕ из
речения съвършено практически. При други случаи тази цель
ще бжде поставена като подцель, а главната цель на поправ
ката ще бжде друга.
Смътамъ, че, като работя върху тия ученици още една
година въ това направление, азъ ще успЪя да ги подготвя и
за гимназията и за живота.

Митко Б. Николовъ — Криводолъ.

ТЕМЕНУЖКА.
(Изъ практиката ми въ I отд-Ьление).

Хубавъ мартенски день. Слънцето весело грве. Всичко
е извикано на нозъ жизотъ. И децата еж весело настроени.
Току що б1зхъ взелъ за теменужката по предметно уче
ние съ пързацитв. Влизамъ зъ отдълението с и . . .
— Вижте какво хубаво време, деца ! — Мене ми е много
радостно, когато времето е такова, господинъ учителю! —зая
вява съ високъ гласъ Колю. — И мене1 — завикаха всички.
— Ями какво ни казва това хубаво слънце, деца? — То ни
казва, че пролъпъта скоро ще дойде. — По какво още поз
наваме, че тя ще дойде? — По цвътята.— Ние учихме за ттзхъ.
Кажете ми, кое ца-вте е "най-миризливо ? — Теменужката. Обичате ли я, деца ? - Обичаме я, много я обичаме!... Тъй,
деца. Слушайте сега ! . . .
Онзи день сжщо бЪше хубавъ деньтъ. Слънцето пакъ
тъй весело гръеше. Зорка и Янка си играеха на двора. Й ТБ
не можеха да се нарадватъ на този хубазъ день !
—Зорке, искашъ ли да отидемъ въ „Лжга* за теменуж
ки? Язъ вчера б-Ьхъ съ татко та мъ, и да видишъ що теме
нужки имаше! Искашъ ли? — каза изведнъжъ Янка.
— Хайде ! — каза радостно З о р к а . . .
ДвегЪ първачета тръгнаха къмъ „Лжга". Не уевтиха ни
кога еж излезли изъ село, ни кога еж минали по дървения
мостъ на реката. Т-Б си п-веха НОВИГБ пролетни пъхни, които
учительтъ имъ ги е научилъ...
Ето ги вече при „Лжга". Янка първа намъри теменужка,
Тя се бЪ свр-Ьла въ единъ бодливъ храстъ.
— Ухъ, теменужке, защо си се зазръла въ този трънакъ1 . . . Не мога да те докача ! . . . Яма чакай да видишъ
и ти! . . . ВИД-Б ли, че те откженахъ! . . . Колко си хубавз,
колко си мила! . . . Чакай да ти издекламирамъ стихотворе
нието, дето бате ме научи!
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1. Теменужке, мило цвЪте,
2. Дай да ти са полюбувамъ,
Дзй си, дружке, листовцетЪ, Да те сладко поцЪлувамъ.
И стълбцето, и цвЪтеца,
Че е драго на сърдце ми,
И челцето, и венеца.
Да те виждамъ по туй време.
3. Теменужке, дойде време
Да се двама събереме. . .
Дай да ти се полюбувамъ,
Да те сладко поц-влувамъ! . . .
Следъ учителевото декламиране, което, както се вид-Ь,
следва непосредствено следъ чувствения уводъ, децата оставятъ няколко минути да поживЪягь съ настроението на поета.
— Хубаво ли е стихотворението на Янка, д«ца?
— Много е хубаво, много е хубаво I — се разцепи стая
та отъ радостни детски викове. — Нали ще го научимъ, господинъ учителю? . .
— Да, деца, ще го научимъ този часъ... Слушайте пакъ
да ви го кажа. Ще внимавате хубаво, какво се говори въ не
го! . . .
Следва второ декламиране, нуждно за по ясното схва
щане на съдържанието на стихотворението и за поддържане
на създаденото настроение. Нозо избухване. Всички желаятъ
да го научимъ.
Пристдтвамъ къмъ обяснение на непознати думи и из
рази. '
— Ще ви кажп първото куплетче. . . . . . . Какво иска
Янка на теменужката?
— Иска и всичко, господинъ учителю: листовцетЪ, стълб
цето, цзЪтчето, в-Ьнеца, цялата. . .
— Ями какъ се обръща къмъ нея ?
— «Мило цз^те", — защото тя е мила, хубава и н-юкна.
— Ето какво казва после:
— Янка иска да й се порадва, да я поцвлува. Драго и
е, че я вижда отново, че вече прол^ть иде.
— Слушайте да ви кажа третото куплетче! . . . . Тукъ
какво й казва, деца? . . .
— Миналата прол^ть гв еж се пиждали. Минало се ло
тото, есеньта и зимата. Най-после пакъ дошла пролЪтьта. Се
га на Янка е радостно, че пакъ, отново се виждатъ. Затова
тя иска да й се порадва и да я поц-влува.
— Тъй, деца. Сега още веднажъ ще ви го кажа. (У-тъ
го декламира образцово). Помислете хубаво и ми кажете, на
колко картинки можемъ да го розд^лимъ?
. — Само на една: какъ момиченцето стои предъ, храста,
държи теменужката близо до устата си, каточе иска до я
ц-Ьлуне.
— Л теменужката?
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— Теменужката е свела надолу цветенцата си, каточе
се срамува.
Неколко думи върху обяснението на непознатите думи
и изрази. Текста на стихотворение, пЪсень или четиво, би
било най-добре да се обяснява на изрази, като последните
се разширяватъ и допълнятъ, отколкото на думи. Последното
може да става въ извънредни случаи, когато н^коя е съвсемъ
непозната за децата.
Обяснението по този начинъ е за предпочитане, защото
изразътъ буди повече фантазията и чувствата. Той е съчитание отъ думи и често пжти те една друга се допълнятъ и
осмисляватъ.
Следъ като се извърши тази работа следва заучването
на стихотворението. Заучването става по куплетчета, като ВСБко новозаучено куплетче се свързва съ заучените. Каква радость, когато малките палавчета еж го почти заучили!
Но работата не е свършена. Требва децата да го декламиратъ изразително и съ чувство. Изтъква се, че стихотворе
нието е радостно и въ видъ на молба. Логическите и естети
ческите ударения пъкъ се схващатъ отъ децата по подража
ние отъ учителя.

Николина Г. Попова.
с. Борозанъ, Разградско.

КАКЪ СТАНАХ"Ь РАЗКАЗВАЧКА.*)
III.
Тръгвайки си за дома, всеко дете получи следния „разказъ" :

Великдень
— Христосъ воскресе! Извести свещеникътъ въ полунощь.
— Наистина воскресе I Отвърнаха богомолците. Камбаните
забиха и радостно се понесе изъ въздуха песеньта: „воскре
се . . . воскресе I" Радость се промъкна на всички въ сърдцата. Свещеникътъ продължи :
— Да назърнемъ въ сърдцата си, братя, и да видимъ,
заслужихме ли тая радоеть. Какво дадохме, че тъй много ни
се отплата ? . . . Чичо Стоянъ галеше главата на прибрано
то отъ него сираче и смело гледаше въ очите свещеника.. •
— Лзъ дадохъ целото си сърдце. Сиракътъ не е сиракъ.
Помогни ми, Боже, . . . научи ме.
Той се молеше на умъ. Жена му — леля Минка — за
слушана въ сжщигЬ, сложи ржце на Любкинати и Милчова
главички и, когато ржкага й се срещна съ тая на чичо Сто*) Продължение отъ кн. 2.
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янъ върху сиракъ Милчовата главица, тя погледна мжжа си
съ прогледалите си отъ скоро очи и пошушна :
— Какъ ми е леко на сърдцето !
Следъ разпусъ на църква чичо Стоянови си отидоха.
Двегв деца легнаха, а майка имъ се залови да сготви, та на
ранина да отговЪятъ. Зората се сипна. Хоризонтътъ отъ изтокъ се зачерви. Ранобуднигв птички занвха. Леля Минка
седна до главигв на Любка и Милчо и ги събуди.
— Хайде, майкини гължби, ставайте! Червенитв яйца ви
чакатъ. Свшко отъ кога вика изъ гвхния дворъ!
Милко скочи. Любка разтърка очички, опита се пакъ да
заспи, но той й дръпна юргана. Дветв деца огласиха кжщата
съ весели викове. Измиха се, облякоха новитъ- си дрехи. Леля
Минка бЯше сколасала да ушие нови дрехи на Милча. Тя му
бЪше оплела червени чорапки. Чичо Стоянъ му бЪ купилъ
сандали и шапка съ гербъ.
Огледа се Милчо въ прозореца и не пов-врва, че спрет
натото момченце, което ВИДБ, е самиятъ той.
— Хайде, хайде, вървете тука, докато не съмъ изяла
всич"китЪ яйца ! Децата се спряха на вратата на собата и за
гледаха съ св-втнали отъ радость очи. Червени, зелени, сини
яйца — пълна паница! Топълъ кравай и козунакъ, млЯко
пр-всно и кисело въ панички, сирене... Че какво ли не б-вше
наредила леля Минка ? Като се кръстиха, всички въ единъ
глась запиха: „Христосъ воскресе!" Насядаха. Първи се чукнаха старигв, после децата. Не остана нито едно здраво яйце.
Любка и Милчо, смеейки се, ги изпочупиха. Избраха си два
•боряка".
— Хемъ да не изядете по цЪло яйце, че ще ви стане
цирей, та н-вма да можете да сЯцате на чина 1 — каза майка
имъ. Милчо и Любка се изгледаха. Но Чичо Стоянъ ги научи:
— Дай Любке отъ твоето половинката на Милчо и той
ще ти даде полозинката отъ неговото яйце. Тъй че нЯма да
изядете по цЯло яйце, а по 2 половинки. Не бойте се!
Ядоха, смЪха с е . . . Радостно имъ бЪше, че Богъ тая го
дина на два пжти ги споходи: първия пжть, когато излекува
хубавигЬ очи на леля Минка, и втория пжть, когато ги научи
да помогнатъ на ближния си , . .
— Христосъ днесъ възкръсна
Радвайте се . . . ! По
несе сехоръ отъ детски гласове. Леля Минка изкочи и скоро
се завърна радостно.
— Бърже Стояне, вържи кучетата. Учителката съ децата...
Деца нахлуха въ двора. Чичо Стоянъ ги закани трогнатъ:
— Заповядайте, заповядайте. . . Каква честь !
Напредъ излЪзе малката Веска. Въ рлщегв си стискаше
една тенекиена касичка.
„
— Милчо, тая касичка е твоя. Татко каза: „Дай му я.
Кажи му : .Който пести на младини, добруаа на старини I"
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Вжтре има пари. Всички ученици пуснаха левоветъ, които еж
имъ дали днесъ за люлка и лимонада. Всички те обичаме.
Искаме и ти да ни обичашъ I
Толкова знаеше Веска, толкова и каза.
Сашко дойде до Милча и мълчишката му пусна машин
ката си за острене на моливи. ВСБКО дете намери, какво да
даде : яйца, кравайчета затрупаха Милчовигв ржце. Най-отгоре стоеше книжка съ хубави картинки—подаръкъ отъ учи
телката.
Сложиха на двора дълга трапеза. Леля Минка изнесе
кошница съ яйца — сложи я на среща, после — козунаци
и яденето, което б^ше приготвила за два дни. Всичко, какво
то се намъри за ядене въ кжщи, се замждри на трапезата.
МалкитБ палавци прогвгаха ржце и опустошаваха всичко. Тая
зарань Г Б бързаха да идагъ при Милча и почти не ядоха.- Ко
гато дойде редъ да се чукатъ съ яйцата, Любка ги предупреди:
— Хемъ по цъло да не ядете, че . . . Но Милчо ги на
учи. Скоро се ВИД^Б дъното на кошницата.
Тогава чичо Стоянъ помоли:
— Хайде, ще ми поиграете, но тъй че всички да чуягь!
Децата това и чакаха. Отдавна ги сърбъха отъ долу кра
ката. Гадулката засвири. Децата се заловиха . . . Гледа чичо
Стоянъ, па току хвърли калпака си на горе и се провикна :
„И-ху-ху, у . . • бре, бре еппаа ! " . . . .
. _
Дръпна леля Минка, та се уловиха на хорото. Викъ,
смъхъ, шумъ до Бога Надзърнаха и съседит-в, па току запрескечаха плета. Голямо хоро се изви на хармана. Когато
се измориха всички, спр-вха. Старигв насядаха. Учителката
имъ разказа нъщо изъ живота на Исуса Христа. Тя спръ1 погледъ върху двамата съседи Иванъ и Колю, които за нищож
на причина отъ 3 години се плачатъ по еждилища и рече:
— А Исусъ дори на кръста прости. ПримЪръ ни завеща
достоенъ. Всички християни требва да го следваме.
— Христосъ възкръсна, съседе, протегна ржка Иванъ.
— Наистина възкръсна, стисна ржката му сърдечно Колю.
— Наистина . . . наистина възкръсна, викнаха децата и
заплъскаха ржце. Чичо Стоянъ каза нъщо на Милча. Милчо
се затича въ кжщи и, като се връщаше, носьше касичката
си. Давайки я на Веска, каза :
— Татко ни дава 100 лв.—; ето ги. Нека касичката бжде
обща на всички деца и отъ нея да помагаме на беднигв...
*

*

*

Както ми разказаха децата, Т-Б изчели на единъ джхъ
разказа* и заявиха:
— Това не е края ! Искаме още. Пиши, пиши I
За следнята сръда азъ б-Ьхъ длъжна да напиша: „Любка
и Милчо въздържатели".
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„Какво стана касичката имъ" ? . . . . Много други теми
ми зздадоха децата. Обещахъ да сторя това, но вече съ ГБХна помощъ. И изпълнихъ обещанието си. Чрезъ моитв раз
кази спечелихъ много златни детски сърдца за доброто, ху
бавото и истината въ живота.
Ят. Георгиевъ — София.

УРОЦИ ПО ЕОТЕСТВОЗНАНИЕ.
Работата презъ проп&гьта въ
зеленчуковата градина.
(Урокъ за Ш отд-Ьленне).

Урокътъ се разработва въ училището следъ едно посе
щение на ученицигв въ най-близката зеленчукова градина.
Въ гвхно присжтствие учительтъ е водилъ разговоръ съ градинаря върху уредбата на градината, засЬаане на зеленчуцигЬ, топлициг& и парницит-Ь, грижитЬ на градинаря за зе
ленчука и т. н . В ъ училището ще се систематизира, изясни и
допълни наученото при излета.
Първа работа. -Кжде б^хме вьсжбота подиръ об^дъ?
Въ зеленчуковата градина на д-вда Никола.
— Спомнете си, каква бвше неговата градина презъ
есеньта 1 Каква е сега ? — Да, още презъ есеньта той б-вш-з
очистилъ буренигЬ, почвата наторилъ и дълбоко (20—40 см.)
прекопалъ.
— Защо той наесень още е изаършилъ тази работа ?
-~~ Защото презъ зимата отъ сн-вга буцит^ се натрошавагъ,
тревигЬ измръзватъ, торътъ добре огнива, и градината напролтзть е гогова за посвване.
— Какви зеленчуци см&та да пос-Ье д^до Никола 7
— Канъвъ планъ за посвване на зеленчуците има той ?
— Кжде щ-влъ да посади зеле и пиперъ и да посве
салата и спанакъ ? .
— На това мъхто, дето билъ хвърлилъ тора презъ есеньта.
— Кжде щЪлъ да посади картофите, цвеклото и р-Ьпата?
— Тамъ, дето миналата година било зелето, пиперътъ,
салатата и спанакътъ.
— Защо д^до Никола си е направилъ такъвъ планъ?
—• Защото зелето, пиперътъ, доматите, салатата и спа
накътъ вирЪятъ въ добре наторена почва. Като се поизтощи
тя, въ нея могатъ да вирЪятъ картофи, цвекло и р-впа. На
третата пъкъ година, макаръ изтощена, въ нея се могатъ да
виртзятъ лукъ, фасулъ и грахъ.
— Следъ като си обмисли плана, какво друго прави
градинарьтъ ? — Прокарва пжтеки, по които ще се движи,
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когато ходи да работи изъ градината. Още? — Прокарва вади,
по които ще пуска вода за напояване на зеленчука. Я после?
— Приготвя лехигв. Колко дълги тръбва да бждатъ лехитъ?
— Могатъ да бждатъ много дълги: колкото м-встото позво
лява. — Я колко широки ? — Толкова, че да може да се ра
боти отъ двегв имъ страни, безъ да се влиза въ гвхъ и се
тъпче зеленчука.
Единъ ученикъ да повтори, каква е първата работа на
градинаря1
ЗасЬваяе на зеленчуците. — Кои зеленчуци се ПОСБватъ най-рано ? — Спанакътъ, магданосътъ, салатата, баклата
(черниятъ бобъ), лукътъ и чесънътъ. Я следъ гвхъ?— Тикви,
краставици, бамя и картофи.
— Кои зеленчуци се СБЯТЪ изъ лехигЬ разпръснато ?
— Спанакътъ, магданосътъ, салата и др. — Л на редове? —
Лукътъ и чесънътъ. — Я въ гнЪзда ? — Фасулътъ, баклата,
тиквигв и краставиците. — Л картофигЬ? — И ГБ се СБЯТЪ
въ гн-взда, но въ по-дълбоки.
— Съ каква пръсть се зариватъ семената? — Съ рохкава пръсть.
Защо семената не трвбза да бждатъ покрити
съ дебелъ пластъ пръсть ? — Защото поникътъ не може да
пробие почвата.
Да повтори единъ, какъ става заекването на зеленчуцитв.
Топлици и парници.
Защо градинаритъ се стремятъ
да изкаратъ зеленчукъ на пазаря рано напролЪть?
— Защото се скжпо продава.
— Кога семената по-бързо прникватъ и поникътъ побързо расте? — Когато е топло. — Какъ градинарьтъ пости
га раното поникване на семената?— Като направи топлици и
парници и приготви въ гвхъ разсадъ.
— Кой е виждалъ топликъ? Разкажи, какъ ^:е прави 1
— Топликътъ се прави върху торището. Върху тора се
насипва пръсть. Семената се зариватъ, когато минатъ пролътНИГБ студове.
— Защо топликътъ се прави върху торището?—Защото
отъ гниенето на тора се образува топлина, отъ която семе
ната поникватъ.— Защо вечерь топликътъ се покрива съ ро
гозки и черги?— За да не се изстудява презъ нощьта.
— Какво става по-нататъкъ съ поникналите семена? —
Тъ растатъ и ставатъ на разсадъ. Кога разсадътъ е готовъ
за разсаждане?—Когато младите растения иматъ 4-5 листца.
— Кои градинари пъкъ устройватъ парници ? — Тези,
които искатъ да иматъ по-хубавъ, по-силенъ и, главно, много
ранъ разсадъ.
— Какъ се правятъ парницигв ? — Изкопаватъ се още
презъ есеньта трапове 60 см. дълбоки, 1.50 м. широки и дъл
ги, колкото е потр-вбно. Презъ февруарий или мартъ въ трапа
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се хвърля пр-всенъ конски торъ. Той се добра натъпква. Около
трапа се поставя дъсчена рамка съ наклонъ къмъ югъ.
— Квкво се поставя върху конския торъ ? — Около 20
см. размесена градинска пръсть, пъсъкъ и добре огнилъ торъ.
— Кога се посвватъ семена въ този пластъ? — Когато
мине топлината отъ гниенето на конския торъ.
— Защо парниците се покриватъ съ стъклени рамки ?
Защо нощв се покриватъ съ рогозки или слама?
— Кога въ парниците зеленчукътъ може напълно да се
развива? — Когато поне единъ пжть въ него разсадътъ бжде
разсаденъ.
— Кжде се отглежда разсадътъ за зеленчука, който кжсно на есень ще се бере? — Въ открити лехи, когато времето
се постопли.
Да повтори единъ ученикъ, какъ се правятъ топлици и
парници.
Грижи за зеленчука.—Защо градинарьтъ плЪви лехигв?
— ПлЪвелит-в да не заглушаватъ деленчука.
— Защо градинарьтъ разръжда гжсто поникналия зеленчукъ? — За да стане по-здъръ и по-соченъ.
— Защо градинарьтъ копае почвата? За да стане рохкава и за да прониква въ нея въздухъ и вода, потр-вбни за
живота на растенията.
— Защо градинарьтъ полива градината? — Защото зе
ленчукътъ повече отъ всички други растения има нужда
отъ вода.
— Какви свчива употребява градинарьтъ при работата
си?— Остра лопата (лизгаръ),голяма и малка мотика и търнокопъ.
— Каква работа върши съ острата лопата ? — Съ нея
преобръща почвата. — А съ голямата мотика? — Копа поч
вата, разбива буцитъ, зарива картофите, фасула и др. — А
съ малката мотика? — Праши лехит-Ь на спанака, мвгданоса,
лука и др. — Л кога употребява търнокопа ?
Единъ ученикъ да повтори, какви грижи полага гради
нарьтъ за зеленчука презъ пролътьта и лътото.

Пепелянка.
(Урокъ за IV отд-Ъл.)

Учебни помагала: 1.Спиртенъ препаратъна пепелянка,
(съ отворена уста). 2. Картина на пелелянка, която дебне жъртвата си.
Учительтъ най-напредъ разнася препарата на пепелян
ката между чиновет-в. Учениците разглеждатъ отличителните
белези на животното. Показва се и картина, на която се виж
да, какъ пепелянката дебне една мишка.
Учениците вече еж учили за водната змия. — Повежда
се следнята беседа:
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По какво се познава пепелянката.— Кой ще ми ка
же, какво животно разгледахте преди малко?—Змия. — Защо
това животно наричате змия ? — Защото гклото му е дълго
и нЪма крака. Още?— Тялото е покрито съ луспеста рогова
обвивка, нЪма клепачи. ОЧИГБ еж покрити съ прозрачна ципица и отъ това изглеждатъ стъклени. Друго? — Езикътъ е
дълъгъ и ца върха разклоненъ.
— Какво име носи змията, която ви показахъ ? — Вод
на змия.
— Не е вЪрно. Забравили сте белезите на водната змия.
Водната змия е по-дълга, на тила си има жълтеникави или
белезникави петна. Па и цвътьтъ на гЬлото й не е такъвъ.
Водната змия н-вма Т-БЗИ два големи зжба, които видехте въ
устата на тази змия.
— Не сте ли слушали за друга змия ?
— Пепелянка. -— Да. По какво познаваме, че тази змия
е пепелянка ?
— На гърба си има една черна, начупена линия, на
главата си знакъ като х, на горната си челюсть има 2 го
леми, остри зжба.
— Единъ ученикъ да каже, какъ ще разпознаемъ пепе
лянката оть водната змия. — Да, средната часть на гЬлото
на пепелянката е сравнително по-дебело отъ краищата.
Какъ добива храната си.—Кжде жизЬе водната змия?
— Л пепелянката?—Най-много въ припечнигЬ каменисти м-вста.
— Какво прави пепелянката презъ деня? — Ц-влъ день
лежи и се препича на слънце.
— Кога излиза на ловъ?-- Съ настжпване на нощьта.
Тя, подобно на всички нощни грабливи животни, може добре
да вижда и въ отежтетвие на светлина.
— Какъ пепелянката добива храната си ? — Братъ ми .
Иванъ разказваше, че миналата година въ мЪстностьта „Зми
ярника" той видвлъ, какъ една пепелянка нападнала една
мишка. Веднага пепелянката скочила върху мишката и я стис
нала съ челюстигв си. Мишката не могла вече да б-вга, за
треперила и следъ малко умряла. Тогава пепелянката започ
нала да я гълта.
— Защо ли пепелянката не започва да гълта мишката,
щомъ я улови? - Устата й еж слаби и не може да задържи
уловеното животно. Но затова пъкъ тя може да отравя жърТВИГБ си и после свободно да ги гълта.
— Разгледайте сега по-добре двата зжба на горната й
челюсть I — Когато устата е затворена, зжбит-в стоятъ обър
нати назадъ. Щомъ устата се отвори, зжбитЬ се изправятъ.
Когато пепелянката стисне челюстигЬ си, зжбигЬ се забиватъ
въ тЬлсто на уловеното животно и презъ острия имъ край
се влива отрова въ раната.
— Отъ де се взема тази отрова? --- Тя се произвежда
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въ жяезигЬ, които се намиратъ въ основата на зжбитЪ и
презъ ТБСНОТО каналче на зжба отровата протича въ раната.
(Учительтъ показва на картината или самъ рисува на чер
ната дъска направата на отровнит-в зжби заедно съ отров
ните жлази).
— На кои други животни напада пепелянката?
— На жабата, гущера и малки птички.
Опасность з а човЪка.— Дали пепелянката не е опасна
и за човъка? — Да, особено презъ ТОПЛИГБ слънчеви дни.
— Какъ може ЧОВБКЪ да избегне опасностьта отъ пе
пелянката ?
— Като ходи обутъ, а прасцигв на краката му бждатъ
вь чорапи или навуща. Когато иска да седне на земята, треб
ва внимателно да оглежда местото.
— Яко, въпр-вки всички предпазителни м-Ьрки, ЧОВ-БКЪ
бжде ухапанъ, какво трЪбва да прави ?
—Требва ухапаното м-всто да се изръже съ чисто, остро
ножче или да се изгори съ нзжежено желязо.
— Друго? — Препоржчва се да се измуче кръвьта отъ
раната.
— Кой чоз-Ькъ може до извърши това ? — Койю има
здрави вЪнци, защото комуто отъ ВЪНЦИТБ тече кръвь, може да
се отрови.
— Какъ най-безопасно става изсмукването на раната?
— Съ цевь.
— Какви други предпазителни мЬрки се препоржчватт» ?
— Ухепаниятъ кракъ или ржка се превързва надъ ра
ната, за да не отиде кръвьта къмъ сърдцето и бжде разне
сена по цялото ТБЛО.
— Друго? - На ухапания се дава да пие повечко ракия
или вино. Той тръбва да бжде прегледат» и отъ лъкарь.
— Какво ще стане съ ухапания, ако на време не му се
даде помощь ?
— Отровата може да го умори или пъкъ дълго време
да страда, докато оздрав-ве.
Стоянъ Ц. Даскаловъ,
прогимн. у-ль въс. Лиляче, Врачанско.

Весело овчарче.
(игра съ пвсень и мимика).
Ст, Ц. Даскаловъ.
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ла ла, трамъ ла ла ла ла ла ла
2. Който ме надп-Ье
3. Който ме надсвири
Съ ггвсни за юнаци,
Съ кавалъ рЪзбалия,
Халолъ да му бждатъ
Ваклуша му давемъ
Два овна близнака.
Съ звънчето на шия.
4. Кой ме надиграе
Кръшна ржченица
Стздо му харизвамъ,
Кавалъ и абица.
Веса Паскалева.
Нареждане на играчитЬ: разредени по четирма на две
ржце.
Ходъ на играта: всички зап^затъ п^сеньта.
1. Весело овчарче —приятна, весела усмивка по лицата
на играчигЬ.
Ржцетв предъ дЪсното рамо, свити като че държап. тояга.
Слиза низъ баири -- ржцетъ- напредъ косо съ разтво
рени пръсти се спусквтъ ритмично надолу, за да се упсдоби
спускането.
БЪлъ кавалъ надува — ржцетъ" предъ уста каточе държатъ кавалъ.
Чудни пЬсни свири — пръститЪ на ржцетЪ се раздвижватъ за свирня.
Трамъ ла ла ла ла ла ла, ла ла ла ла — тройна стжпка
и после прибираме лЪвия кракъ съ ударъ при дЪсния. Тяло
то извито малко надясно, ржцегЬ насочватъ кавала въ Д-БСНО.
пръститЪ се движатъ. Погледътъ къмъ кавала. Сжщата тая
стжпка се прави въ Л-БВО, за да се дойда въ изходното по
ложение.
Трамъ ла ла ла ла ла ла, ла ла ла ла. — Сжщит-Ь дви
жения, само че въ лЪво.
2. Шито ме надпЬе — всички П-БЯТЪ; когато кажатъ „ме"
посочватъ съ показалеца себе си.
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Съ пЬснн за юнаци — ржцегв свити предъ гърди, а после
въ боксово положение.
Халаль да му бждатъ — махане съ л-вва ржка въ л-Ьво.
Два овна блнзнацп — навежда се тялото напредъ, а съ
ржцет-в се посочва едновременно като се поставятъ на еднак
ва височина.
Трамъ ла ла
СлицигЪ движения, както при пър
вия стихъ.
3. Който ме надсвира — движатъ се пръститЬ живо каточе се свири.
Съ кавалъ рЪзбалия — д-Ьсната ржка се прогЬгва отъ
устата напредъ, за да се покаже кавала, и после пакъ съ нея
се показватъ нар-кзит^ отгоре по самия кавалъ.
Ваклуша му давамъ — посочва се съ лавата ржка въ
л^во, косо доле, а после се махва съ сжщата ржка.
Съ звънчето на шия — л-Ъва ржка, вдигната напредъ, сви
та предъ гърди така, че китката пада подъ гушата, съ пръсти
събрани и сочатъ надолу. Китката се клати, за да уподоби
звънче. После съ двегв ржце се обикаля шията, като се поч
не отъ тила.
Трамъ ла ла ла . . . . — СЧЩИТБ движения, както при
първия стихъ.
4. Кой ме надиграе — подскокъ на лЪвия кракъ, д-Ьсния
повдигнатъ предъ него, после обратно — подскокъ на десния
кракъ, л-ввия повдигнатъ предъ него.
кръшна ржченица — поставятъ се десния кракъ кръстосанъ предъ лЪвия на пръсти. ЦБЛО обръщане (пъленъ кржгъ)
въ л^во, дясната ржка, вдивната горе, маха. Като се дойде
въ изходно положение, направя се съ дясната ржка горе единъ
кржгъ, каточе се развява кърпа.
Стадо му харизвамъ — лЪва ржка напредъ, джга съ
нея наляво каточе се посочва цялото стадо, пръснало се
въ пЪво.
После се маха съ двет-в ржце напредъ доле.
Кавалъ и абица — посочва се кавала като се движатъ
пръстигй, а пъкъ абицата — като се поклаща дрехата.
Трамъ ла ла ла ла . . . — сжщитЬ движения както при
първия стихъ.
Т. Стояновъ — Брегово, Видинско.

ПрОЛ^ТЬ.
Живо (АНдегейо).

Н-вмска мелодия.
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2. Край поточе в'китни клони 3. И оачарь гюдъ брЪстъ на свнка
Славей сладко п-ве
Смедна свирка свири
Младъ орачъ на нивата си) ~ Я девица му отглася ) ^
Златно семе све.
) Татъкъ отъ баири. )
Хоро.
Ху]
б а ' подхвърля се л%вия яракъ напредъ въ д^сно.
во I
е !

ве
се подхвърля се десния кракъ напредъ въ лЬво.
ло
е
ПролЬть — пакъ се подхвърля лЪвия кракъ.
По полето — пакъ се подхвърля д-Ьсния кракъ.
Слънцето цЬлувки — две крачки пълни въ дЪсно (.съ
д-всння кракъ почва).
Топли праща — подхвърля се лЪвия кракъ въ д-всно.
Отъ небето — подхвърля се десния кракъ въ лЪзо.
Слънцето целувки—две крачки пълни въ л^во (съ лввия кракъ почва).
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Топли праща — подхвърля се д-ксния кракъ въ лЪво.
Отъ небето — подхвърля се лЪзия кракъ въ дЬсно.
По-нататъкъ тази фигура се позтаря по мелодията.

Д е ц а и шгьркел-ъ.
Магигка.
Децата:

Беню Тотееъ.

Щ Е И:т
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—&т
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Щъркелъ шаренъ, щърко милъ,

Де и възъ ко-и стра- ни

я кажи ни де си билъ?

Ти пре-ка-ра толкозъ дни?

Щъркелъ:
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Да ви ка-жа де съмъ билъ? Бъхъ на гости чакъ при Нилъ.

1-=Х

И:
—

«

•

~1.

~пЬйЕ=^3~:
•в-

мм. —
мм
м м.
3. Децата: Л защо си, щърко драгъ,
Ти при насъ отново пакъ?
Що ли те накара тукъ
Да се върнешъ чакъ отъ югъ?
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4. Щъркелъ: Азъ пристигнахъ тука днесъ,
Да ви нсся сладка весть,
Че съсъ пЪсни и цв-вта,
Вечъ на пжть е пролЪтьта.
Тр. Снмеоновъ.

Книгописъ.
Ял. Кръстевъ — Музикаленъ албумъ. Книжка трета.
Варна. 1933 г. Цена 25 лв.
Ялбумътъ съдържа четири солови народни и художе
ствени пЪсни съ съпроводъ на пияно :
1. Радкина майка (сопранъ или теноръ), 2. Хайдути
(алтъ или барнтонъ), 3. Остави, тазъ пЬсень любовна (алтъ
или барнтонъ), 4. Що ме млчишъ, душо Яно (сопранъ или
теноръ).
Тия пЪсни еж проникнали между народа и еж станали
твърде популярни. Изпълнявани еж и на музикални търже
ства отъ наши солисти.
Двегв творби на безсмъртния нашъ поетъ Хр. Ботевъ
еж музицирани отъ автора много сполучливо.
Препоржчваме ги на любителит-в на вокалната музика.
Ялбумътъ е печатанъ въ печатница „СвЪтлина"— Варна.
Д. Правдолюбовъ — Художествена разработка на
народните приказки. Теория и практика съ разработени
лекции отъ видни наши методици и образцови учители. Из
дава Ст. Ятанасовъ — София. 1933 г. Цена 40 лв.
Я. Ямаидъ — Методътъ Декроли. Училището Ермитажг. Книгоиздателство Стоянъ Георгиевъ
София.
Цена 15 лв.

ПЕДАГОГИЧЕСКА ПРАКТИКА,
година XII 0932—1933}.
Дава статии върху приложбата на съвременнигв педагоги
чески искания въ първоначалното училище и прогимназията;
разглежва всички течения и прояви, които целягь обновата на
училището; поднася практически материали, съ които може да
се подпомага учнтелювото творчество въ училищното обучение и
възпитание.
Излиза ВСБКИ месецъ отъ 1 октомврий 1932 год. до 1 юпий
1933 год. в кннгн годишно.
Годишенъ абонамента»:
1. За България 60 лева. 2. За Чужбина 100 лева.
Абонаментътъ се предплаща.
Настоятель на пПедагогическа практика" може да бжде всвки,
к«йто запише най-малко 5 абоната. На настоятели и книжари се
прави 20*/, отстжпка отъ абонамента.
Пъпни годишни течения о т ъ изтекпитЬ годишни
ни на «Педагогическо практика* се отстжпватъ по следнитв цени:
год. V (1925—1926) — 40 лв.-, год. VII (1927-1928)— 40 лв.*,
год. X (1930—1931) ~- 50 лв.; год. XI (1931—1932) — 50 лв.
Всички други годишнини еж изчерпани.
Непредплатени поржчки не се изпълняватъ.
Всичко, що се отнася до списанието—писма, пари и ржкопаса
— се изпраща на адресъ: Янтонъ Борлаковъ, ул. Кр. Мирски,
Ме 14, гр. Варна.
Отъ администрацията на „Педагогическа практика*4
могатъ да се доставятъ следнитъ книги:
1. Добри Христовъ — Рой звездици. Часть I. ПЪсни за
първоначалнигв училища . 20 лв.
2. Добри Христовъ'— Рой звездици. Часть 11. ГТвсни за
прогимназиите
20 лв.
3. Б. Върбанов* — Обществени грижи за децата
въ Виена и Буда-Пеща . . 20 лв.
4. Л. П. Нечаевъ — Измерване умствения развой
на децата .
20 лв.
5. М. Мещерски
Какъ да се уреждатъ градини
при народнитв училища . . . Ю лв.
в. Н. Беневъ. — Живо езикознание. Ржководство съ
теория и практика по граматика, четене н писане . . 12 лв.
8а парлчкп яошече от* 100 лв. ее прави втетлпъ 30*'/».
Непредштталга поржчки не «е иапълнявагь.
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Ядресншггъ номеръ и точниятъ адресъ на або
ната тр-вбва да се посочватъ винаги, когато се изпращагь
суми срещу абонаментъ, когато.се искатъ промени на ад
реси, неполучени книжки или каквито и да е справки отъ
редакцията или адмистрацията на списанието.
Неполучени книжки трЬбва да се искатъ веднага
следъ получаването на най-близката следъ твхъ книжка.
Когато се изпращагь суми съ пощенски записъ,
требва де сехъобщава съ от^Ълно писмо, за коя годиш
нина на списанието и за кои абонати се изпращагь тЬ. ч
Въ „Педагогическа практика" може да сътруд
ничи всъки учитель, който съ перото, мисъльта и прак
тиката си може да бжде полезенъ на учителството и учи
лището.
Ржкописит-Ь тр-вбва да бждатъ Написани само на ед
ната страница на листоветв чисто, четливо и съ офи
циалния правописъ.
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