
„Добрата приказка“- автор IV „а“ клас 

Добрите думи живееха в задружно семейство. Моята вълшебна дума е „Благодаря“. 

А моята добра дума е „Извинявай“. И аз използвам думичката „Благодаря“.  За мен е важно 

често да използваме вълшебните думи. Те са път към приятелството. Те отварят железни 

врати. Не прави лошо, ако не искаш да се отнасят лошо с теб. Лошата дума не се забравя, а 

лошата рана зараства. Добре е всички да бъдем задружни и да правим заедно интересни 

неща, да си говорим мили думи и да не се обиждаме. Ако някой е в беда, ние му помагаме. 

Случва се и да сгрешим, но „признат грях е половин грях“, затова веднага се извиняваме. 

Ние се уважаваме. Няма нищо по-хубаво от споделянето и приятелството. Приятелството е 

титла и трябва да я заслужим. 

 

„Добрата приказка“ - автор V „а“ клас 

 

 

Добрите думи живееха в задружно семейство. Те никога не се караха и бяха много щастливи. 

Първата думичка е „Обичам те“ - тя никога не те предава. Втората думичка е „Прошка“ - тя 

винаги прощава, когато направиш нещо лошо. Третата дума се казва „Благодаря“. Това е една 

от най-вълшебните думи и винаги се използва от добрите семейства. „Съжалявам“ използваме, 

когато сторим нещо лошо на някого. Петата думичка е „Вярвам“. Вярвам във всичко хубаво, 

което може да се случи. 

– Искаш ли помощ? – използваме често. 

– Да, може! 

– И аз ще ти помогна! 

– Добре, няма да те изоставя! 

– Приятели сме, ние си помагаме! 

– Никога няма да те изоставя! 

– Винаги ще бъдем заедно - в добро и зло! 

– Ще ти помагам в трудните моменти и ще те подкрепям, каквото и да стане! 

– Защото сме най-добри приятели! 

Така си говориха думите Извинявай, Моля, Логика, Заповядай, Обичам те, Прошка, Благодаря, 

Съжалявам, Вярвам, докато в семейството не се появи една Лоша Дума. 

- Не те приемаме в нашето семейство! 

- Не те приемаме! 

- Когато станеш добра – заповядай! 
 


