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I място, Павел Павлов, 
42 ОУ „Хаджи Димитър“, гр. София, 3 клас

Имало едно училище някъде в света, което се казвало „42-ри ме-
ридиан“. Странно име, но още по-странни са учениците в него. Аз, 
разбира се, съм един от тях. Моят клас е доста щур, повечето деца 
изглеждат небрежно, някои имат по едно око, други са с три уши, кри-
вогледи или с огромни очила с различна форма на всяко око, косите в 
безпорядък – на едни стърчат нагоре като молив, на други приличат 
на гнездо за птици, момичетата са с лилави или розови коси.
Повечето от нас имат странни навици, например ядем си химикал-

ките, понякога и пръстите, момичетата си хапват от косите, момче-
тата обичат да се скубят и всякакви подобни странности се случват 
в нашия клас. Ние сме класа на свръхматематиците, имаме високи 
интелектуални способности, но това не личи от външния ни вид. Този 
специален клас се ръководи от най-строгата учителка в училището 
или иначе казано „Страшилището“ на „42-ри меридиан“ - г-жа Стро-
га Снежинкова. Тя не е обикновена учителка, тя има магически спо-
собности и се движи с мега-турбо яката си метликохимикалка. Щом 
пристигне в клас и паркира метликохимикалката, всички замръзват 
на мястото си. Ако насочи мега-турбо яката метликохимикалка към 
някой, ооо ужас... това означава само едно, тя ще изстреля гигантска 
червена двойка. В този момент всички се скриваме под чиновете и кой 
където свари, за да не го улучи гигантската червена двойка. Тя обаче 
има дистанционно насочване и колкото и да се крием, двойката се 
насочва към ученика, за когото е предназначена, и влиза директно 
в раницата му, където безкомпромисно се настанява в бележника. 
Няма мърдане, г-жа Строга Снежинкова владее ситуацията в класа 
на развитите ученици.



Освен че е много строга и взискателна, тя бди над учениците си 
като орлица. Веднъж едни големи ученици спират малкия Лъстър от 
класа на развитите и му взимат джобните. Щом разбра, г-жа Строга 
Снежинкова излетя разгневена на мега-турбо яката метликохими-
калка и мигновено намери виновниците, след което изстреля върху 
тях всевъзможни викове, крясъци, упреци, заплахи, червени двойки, 
единици, забележки, издърпа им ушите така, че те заприличаха на 
зайци, и ги вдигна за дрехите с метликохимикалката и ги отнесе на-
право в директорския кабинет. Виновните ученици плакаха, извинява-
ха се, молиха се и обещаха никога повече да не тормозят по-малките.
Г-жа Строга Снежинкова винаги държи нейните ученици да учат 

упорито и когато пораснат, да достигат големи висоти. Тя смята, че 
всеки от класа на развитите ще стане лекар, адвокат, компютърен 
специалист, но не и нещо обикновено. Тя често води класа на на-
ционални изяви за празниците на града и страната и показва на 
учениците красотата на природата и исторически сгради, събития и 
личности, важни за нашата история.
Г-жа Строга Снежинкова държи на дисциплината, затова ѝ помага 

мега-турбо яката метликохимикалка. С нея тя изстрелва най-много 
шестици и похвали за учениците от класа на развитите, но също 
така вижда всяко дори и леко нарушение, като например дъвка в час 
или забравен учебник. Тогава метликохимикалката изстрелва червено 
въже-дъвка, което се залепва за ученика и го издърпва с бързината 
на светкавица до бюрото на госпожата, там дъвката се унищожава и 
ученикът се наказва. Затова ние странните деца от класа на разви-
тите много внимаваме с дисциплината. Учим усърдно, пишем домаш-
ните си, четем книги, участваме във всевъзможни инициативи и сме 
много сплотени, Въпреки странните ни навици и вид, ни е забранено 
да се обиждаме, да се подиграваме и да се унижаваме. Вместо това се 
шегуваме, играем, пеем, смеем се и знаем, че макар да сме странни, и 
другите не са перфектни.



Затова обичаме г-жа Строга Снежинкова с нейната мега-турбо 
яката метликохимикалка, за нас тя е супергерой, защото превръща 
всяко дете в страхотен възрастен .  



Ñèëàòà íà Äàêà

I място, Боян Радойчев, 
ОУ „Ран Босилек“, гр. Габрово, 2 клас

Оттатък синята река, в края на земната гора имало едно малко 
пространство, обитавано от земни същества и тайнствени енергии. 
Земните същества живеели спокойно и се стремели към познание. 
Е, понякога били палави и любопитни, но това бил техният начин да 
опознават света и да учат вселенските закони.
Особено важна в този свят била енергията Дака. Към нея всич-

ки се обръщали за помощ и съвет. Дака винаги помагала, а нейните 
най-близки същества били малките смехурковци – добри, отзивчиви 
и умни, а когато се наложело и смели.
Един ден в света на познанието настъпил хаос, способен да нару-

ши хармонията и да унищожи земните същества и добрите енергии. 
Причината за това било едно ново същество – то искало да се учи, 
но било гневно, сърдито и коварно. Казвал се Накръбо. Той искал да 
измами смехурковците, защото само така щял да унищожи Дака. Той 
подмамил няколко от тях:

- Елате с мен – казал Накръбо. – Аз ще ви покажа, че знанието не 
е важно! Защо ви е да стоите тук и да слугувате на енергиите?

- Но какво говориш? – казали смехурковците Нар, Келисоб и Игард. – 
Какво е по-важно от това да обичаме да учим?

- Как какво?! По-важно е да унищожаваме енергии, за да заемем 
тяхното място. 
Добрите смехурковци били измамени. Те вече не внимавали и не 

учили. Търсели само начин да се видят с Накръбо, а той им казвал нови 
правила. Например твърдял, че 2+2=5, или че не трябва да се учим да 
пишем, защото вече всичко е написано, или, още по-странно, че тряб-
вало да хвърляме боклук навсякъде, за да скрием с него света.



Всичко това тотално объркало Нар, Келисоб и Игард. Те решили да 
потърсят помощ от тяхната отзивчива Дака. Но точно в този мо-
мент се появил Накръбо. Той хванал тримата смехурковци, завързал 
ги здраво с въжета, а върху главите им метнал стоманена мрежа. 

- Сега никога няма да се измъкнете! – казал Накръбо. – И аз исках 
някога да се уча, но нищо не разбирах и бях объркан, затова реших да 
измамя енергиите и да направя свои закони. 
Топъл и приятен глас прозвучал от далече:
- Не бързай да се отказваш, Накръбо! Всеки може да се научи!
Това била Дака. Тя разбрала, че смехурковците са в опасност, защо-

то имала интуиция, имала знание и много обичала своите земни съ-
щества. Дака спасила своите смехурковци, а на Накръбо предложила 
да му покаже света, но истинския.
Дака започнала да разказва на Накръбо, да му обяснява и да го на-

кара да се чувства важен, знаещ и можещ. И точно това се случило 
– Накръбо спрял да бъде объркан . Той се чувствал уверен и спокоен, 
защото Дака никога не го изоставила. Тя му помагала да разкрие за-
гадките на света, усмихвала му се, когато бил тъжен, давала му обич 
и го съветвала.
Дака променила Накръбо, защото знаела, че когато обясниш с про-

стички думи и покажеш с красиви картини, всеки свят може да бъде 
разяснен . След този ден Накръбо имал ново име – Ясенум. А Дака про-
дължила да бъде най-добрият учител и най-смелият супергерой за 
своите малки смехурковци.



Ìîÿò ó÷èòåë å ñóïåðãåðîé

II място, Магдалена Янчева, 
ЧЕУ „Малкият Принц“, гр. Варна, 3 клас

Един ден в едно училище всички деца от IIIб клас се зачудили: Какво 
е това учител? 

- Това е човек, който учи деца. Хм, или не е точно това? – казала 
Ивана.

- Това е супергерой! – след дълъг размисъл казало едно от децата.
- Стига, по-сериозно! Не сме във фантастична приказка! – казала 

Маги.
- Добре тогава, нека ти докажа! – рекло детето. – Какво правят 

супергероите?
- Те помагат на хората, обичат ги и се грижат за тях. – казала 

Маги. – Също така ги избавят от бели.
- Е, не прави ли така и всеки учител? – попитало детето.
- Всъщност да! – възкликнала Маги.
- Май сте се объркали. – включила се в разговора и Клара.
- Напротив! – леко ядосана казала Маги. – Прави сме!
- Стига сте се карали! – рекла Йоана, опитвайки се да разведри 

обстановката. – Нека да потърсим доказателства и да видим коя тео-
рия е вярна. Спомняте ли си, когато учителката си счупи ръката и пак 
ни преподаваше?

- Да! – казала Клара. – Даже си спомням, че си беше счупила ръ-
ката, с която пише.

- А сещате ли се, когато само за една седмица успя да подготви 
отбора по математика така, че да спечели бронзови медали? – попи-
тала Йоана.

- Да! – казали въодушевени всички.



- А забелязали ли сте, че ако някой е тъжен, сподели ли проблема 
си с нея, той изчезва?

- Да!!!
- Е, всичко това не са ли постъпки на супергерой? – попитала Йоана.
- Явно се оказва, че нашият учител е супергерой!



Ìîÿò ó÷èòåë å ñóïåðãåðîé

III място, Надежда Иванова, 
II ОУ „Христо Смирненски“, гр. Берковица, 2 клас

Има едно малко градче на име Берковица. В него живеят весели и 
добри деца, които обожават да ходят на училище, защото там им се 
случват забавни чудеса. Тези чудеса прави нашата учителка.
Когато я̀ видях за пръв път, помислих, че тя е обикновен човек, 

въпреки че очите ѝ грееха като звезди. Но още тогава разбрах, че не 
е така. Тук често срещам разни същества, които опитват да ме пре-
пънат. В час по български език понякога нахлува страшната вещица 
Грешка. Тогава моята учителка смело застава на пътя ѝ и с вълшебни 
думи я̀ прогонва. Друг път, в час по литература, прозорецът внезапно 
се отваря и влизат най-лошите врагове за всяко дете – Буквоядите. Те 
започват да изяждат буквичките в читанката преди децата да успеят 
да прочетат интересните приказки. Ние си мислим, че учителката ще 
се ядоса, но тя само поглежда буквоядите и те се превръщат в наши 
помощници. Но най-голямото чудо се случва в час по математика. 
Изведнъж Двойката оживява и се превръща в чудовище, което изяжда 
решението на задачите. Тогава учителката ни произнася вълшебните 
думи: „Който се учи, той ще сполучи“. Мигом Двойката кротко застава 
на мястото си.  
Та вече всички разбираме, че учителката ни е супергерой, който 

винаги ще ни спаси и ще ни помогне.



Ìîÿò ó÷èòåë å ñóïåðãåðîé

Специална награда, Беатрис Добрева, 
ОУ „Бачо Киро“, гр. Велико Търново, 2 клас

Няма да ми повярвате, но моят учител е супергерой. Веднъж деца-
та ми казаха, че в техния квартал е върлувало чудовище и госпожата 
ги е спасила. Аз не повярвах, но един ден, когато тати ме взе от учи-
лище, ни подгони чудовището. То се забави и ние успяхме да се скрием 
във входа. След това ни надуши и влезе при нас. Ние изпаднахме в ужас, 
но тогава се появи госпожата и ни спаси. Тя му каза някакво закли-
нание и чудовището изчезна. Попитах я̀ от къде знае заклинания, а 
тя отговори, че като малка е чела много книжки, и от там е научила 
много неща. Благодарих ѝ, че ни помогна и за ценния съвет, който 
ни даде – да четем книжки, защото човек никога не знае кога ще му 
потрябва наученото.



Ìîÿò ó÷èòåë – ñóïåðãåðîé

I място, Ния Пантева, 
32 СУИЧЕ „Св. Климент Охридски“, гр. София, 4 клас

На една малка, тиха уличка живееше момиченце, на име Нина. Тя 
беше на шест и половина и на петнадесети септември трябваше да 
е в първи клас. Нина беше и родена на петнадесети септември, но тя 
не искаше да бъде в първи клас, защото се притесняваше каква ще 
бъде учителката ѝ. Майка ѝ все казваше, че когато е била на нейните 
години, баба ѝ я̀ уверявала, че всичко ще бъде наред. Но Нина не позна-
ваше баба си, защото беше починала отдавна, и не знаеше дали е така 
или не. 
Изведнъж нещо я̀ откъсна от мислите ѝ и привлече вниманието ѝ. 

Голям камион спря пред съседната къща. Нина видя да разтоварват 
от него какво ли не – пиано, много книги, материали за рисуване и 
различни творчески неща. Имаше и кашони с играчки и Нина много се 
зарадва, защото мислеше, че ще се нанесат деца. 
Един следобед реши да провери кой живее в съседната къща, про-

зорците на която бяха обсипани с цветя. Нина натисна копчето на 
звънеца, но нищо не се чу, а след това прочете на табела до врата-
та следния надпис „Звънецът не звъни умишлено, врата е винаги 
отворена за посетители.“ Нина си помисли: „Леле?! Кой човек оставя 
винаги отворена врата?“
В къщата имаше жена на около 60 години, която правеше венец от 

цветя. Тя покани момичето и каза, че името ̀и е Елизабета, но може да 
ѝ казва Елиза, Лиз, Лизи, Бети или както поиска, както и че вратата ѝ 
е винаги отворена.
Нина ходеше всеки ден при новата съседка и научаваше много инте-

ресни нови неща като това, че слончетата се раждат след двадесет 
месеца бременност и много други. С Елизабета майсториха различни 



неща, рисуваха, показваше и как се свири на пианото. Двете се заба-
вляваха много, а летните месеци отлетяха бързо.
Дойде петнадесети септември. Нина отиде в училището, като ро-

дителите ѝ я̀ заведоха, но си тръгнаха, за да потготвят партито за 
рожденния ѝ ден . Момичето притеснено се нареди при класа си и из-
веднъж се смая, защото видя коя е найната учителка. Беше Елизабе-
та. Нина се зарадва много, защото знаеше, че има най-невероятния 
и добър учител на света. Предстоеше и едно дълго и забавно приклю-
чение в училище, но тя беше готова за него и не се боеше, защото 
знаеше, че има опора и подкрепа от учителката си. 



Ìîÿò ó÷èòåë å ñóïåðãåðîé

II място, Мила Йонкова, 
ППМГ, гр. Ловеч, 5 клас

Преди много, много години в една далечна галактика... добре де, 
всъщност това стана само преди няколко дни и се случи не другаде, 
а в нашата галактика, на нашата планета. Просто обичам малко да 
драматизирам, а и доста харесвам „Star Wars”. Оф, пак се разсеях! Точ-
но заради тази разконцентрирана глава класната ми ръководителка 
имаше проблеми с мен . Много обичах да витая в облаците, както каз-
ваше тя. Днес обаче няма да Ви разказвам единствено за себе си и 
къде обичам да витая, а и за въпросната госпожа.
Беше петък – последният ден преди пролетната ваканция. Вече 

всички умуваха къде, кога и с кого ще излизат или празнуват. Аз пък 
си мислех за шоколадов сладолед с шоколадов топинг и с шоколадови 
пръчици и... госпожата точно в този момент влезе в класната стая. 
Тя изглеждаше доста притеснена и не заради лошите оценки, които 
явно сме изкарали на последното контролно. Цял ден беше под напре-
жение и в лошо настроение.
След часовете отидох на консултация при госпожата по геогра-

фия, защото не чух целия урок. Познайте къде бях тогава. Точно така 
– в облаците. Както и да е, след консултацията, докато витаех по 
празните коридори, видях отдалече класната. Тя се огледа, но не ме 
видя, и влезе в стая, в която по принцип ни е забранено да припар-
ваме. Проследих я̀ до там. Докато отварях вратата, бях готова да 
видя нещо необичайно, защото тази стая се държеше под катинар. 
Разочровах се, но не напълно. В стаята нямаше нищо друг освен един 
асансьор. Поколебах се, но не мислих дълго, и се качих в него. Имаше 
едно единствено бутонче. Нямах друг избор освен да го натисна.



При допира с него стената зад мен се отвори и пред мен се откри 
голямо помещение. В него стояха не един, не двама, а поне чети-
ридесет учители, и този път не драматизирам. Едни съсредоточе-
но обсъждаха някаква карта, а други гледаха и коментираха нещо на 
компютрите. Всички ме забелязаха почти веднага и погледнаха към 
мен, а аз с безкрайно глупавото си изражение казах:

- Опс, май това не е тоалетната.
Тогава към мен се приближи жена с качулка и маска. Дълго се гле-

дахме, докато тя не ме попита:
- Мила, не ме ли позна?
Малко се стреснах и не отговорих. Загадъчната жена свали мас-

кировката си и аз веднага познах моята учителка. Ченето ми падна и 
ококорих очи сякаш пред мен стоеше шоколадова фабрика. 
След безкрайно дългите две секунди разсъждения в главата ми, 

попитах госпожата защо е облечена като за Хелоуин . Само по изра-
жението и разбрах, че нищо не иска да ми обяснява. После бавно се 
доближи до ухото ми и каза:

- Аз съм супергерой.
Е, мисля, че тази информация ми беше достатъчна, за да извикам 

силно, но все пак се сдържах. След това ми разказа как тя и другите 
учители се борили срещу врага си и армията му от двойкаджии. Той 
отвличал деца и ги принуждавал да не ходят на училище. Така те 
ставали част от армията му. Лошото е, че тя ставала все по-голяма, 
и именно това притеснявало учителите.
Честно казано ми стана леко неприятно, защото ми беше по-инте-

ресно какво умее да прави моята госпожа, освен да борави с маркера. 
Попитах я, естествено, от първия път не получих отговор, но от тре-
тия път стана. Каза ми, че има малко способности, но всички те са 
полезни. Можела с бързина като на калкулатор да реши най-трудния 
ребус или код. Запаметявала информация толкова добре, колкото ком-
пютър. Най-уникалното и донякъде шокиращо за мен беше, че тя може 
да лети. Всичко звучеше като нелепа шега, но очевидно беше истина. 



За жалост вече ставаше късно и бях принудена да си ходя. Госпожа-
та ми каза, че и утре мога да дойда. Така и направих.
Когато отидох, всички се бяха струпали около един компютър. Раз-

съждаваха за отговора на една гатанка. Той представлявал паролата 
за камерите в общежитията на врага им. Чрез тях щяха да наблю-
дават неговите действия. Естествено гатанката не беше хич лесна. 
Попитах защо класната ми да не я̀ разгадае. Обясниха ми, че днес не 
е в града и ще се върне след шест дни. До тогава аз и останалите 
търсихме отговора. Врагът напредваше със своя таен план, а ние из-
оставахме. Докато учителката ми не се върна.
Трябваха ̀и три минути. От там на сетне всичко стана лесно – като 

детска игра. Докато всички ѝ ръкопляскаха, тя вдигна глава от ком-
пютъра и ме забеляза. Отдели се от другите и се приближи.

- Мила, мисля, че е време да се върнеш в час. – каза тя, подавайки 
ми бонбон .

- Няма нужда, госпожо. Опитвам се да намаля сладкото.
- Това не е обикновен бонбон . Той ще ти помогне да забравиш това, 

което видя тук. Само мисли за нещо, което много обичаш – например 
шоколад!
Лапнах бонбона и докато дъвчех се сетих, че през времето, в което 

идвах тук – почти цяла седмица – не се бях сещала за шоколад.
Не знам дали това бе причината, но бонбонът не подейства. Що се 

отнася до войната, тя вече е Минало.



Ìîÿò ó÷èòåë å ñóïåðãåðîé

III място, Персиана Цанкова, 
ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Самоков, 5 клас

Дълбоко в гората има полянка с чудни цветя. Край нея расте стар 
дъб с хралупа в дънера. Хралупата си има малко прозорче с перденца на 
маргаритки и малка вратичка. Там живее Таралежчето Марио.
Още в ранни зори, с прокрадването на първия слънчев лъч, перден-

цата се размърдаха и между тях се появи малко чипо носле и око-
корени тъмни очички. Марио с нетърпение чакаше да съмне, защото 
днес бе първият му учебен ден в горското училище. Той се вълнуваше, 
защото за него всичко беше ново и непозната. Надяваше се да намери 
приятели, с които да играе на топка и гоненица. Да научи бързо бук-
вите, за да може да чете приказки на баба си, която беше възрастна и 
вече трудно виждаше, дори и с очила.
Марио немести раничката на гърба си. Мама Таралежка плисна с 

чаша, за да му „върви по вода“, после му помаха и той тръгна. В ранич-
ката си стискаше букетче дъхави цветя, които щеше да подари на 
учителката си – Госпожа Костенурка. Колкото повече се отдалечава-
ше от дома и приближаваше училището, толкова повече се свиваше 
малкото му сърчице. Немирни мисли се прокарваха в главата му. Дали 
учителката е много строга? Дали ще го наказва, ако прави пакости? 
Дали ще му се кара, ако не си е написал домашните? Ще вика ли Мама 
Таралежка в училище, за да се оплаква от всяка негова беля?
Не! Не! Не! Той беше обещал да се старае и да бъде добър ученик, но 

все пак...
Тогава си представи баба си – стара и мъдра. Какво му разказваше 

тя за учителите? Как го успокояваше, когато се страхуваше от нещо? 
И на душичката му стана леко и спокойно. 



- За да си добър учител, - казваше баба му, - трябва да имаш голямо 
сърце. В него трябва да побереш радостите и скърбите на всяко дете. 
Да му даваш внимание и любов, когато то има нужда. Да бъдеш негов 
защитник. Да видиш в него доброто и прекрасното. Да бъдеш откро-
вен и търпелив. Да държиш малката му детска ръка, когато се учи да 
пише и смята. Да го поощряваш , когато е неуверено в себе си. Да го 
хвалиш за успехите му. Да му подадеш носна кърпичка, когато плаче. 
Да му сложиш лепенка на коляното, когато е ожулено и кърви. Да го 
нахраниш , когато си е забравило закуската и е гладно. Да го стоплиш , 
когато е с тънко палтенце и зъзне от студ. Да пазиш достойнството 
му пред другите деца. Да не делиш децата на умни и глупави, добри и 
лоши, послушни и палави. Да го накараш да сподели с теб това, което 
го тревожи, и заедно да търсите решение на проблема. Да играеш 
футбол и народна топка, да скачаш на въже...
Хоп! И Марио се претърколи. Когато вдигна глава, видя някой да 

му се усмихва и да му подава ръка. Неусетно бе стигнал до горското 
училище. Над него се беше надвисила и го гледаше майчински Госпожа 
Костенурка. Тя му помогна да стане. Погали го по главичката и му каза:

- Добре дошъл!
Марио ѝ подаде букетчето горски цветя, усмихна и се и вече знаеше 

– те щеше да бъде неговият пример, неговият „супергерой“, на когото 
искаше да прилича.  



Ìîÿò ó÷èòåë å ñóïåðãåðîé

I място, Мила Начева, 
ЧСУ „Българско школо“, гр. София, 6 клас

Тази сутрин се събудих и чух едри капки, които удряха по стъклото 
на прозореца. Не ми се ставаше, още по-малко пък ми се ходеше на 
училище. Покрих се с топлото одеяло, но след няколко минути мама 
дойде да ме събуди. Разсъних се, измих се, облякох се и седнах да за-
кусвам. После тръгнах на училище, както всеки делничен ден . Когато 
влязох в училище, ме посрещна най-добрата ми приятелка. Тя ми съ-
общи, че днес ще имаме промяна в програмата. Първи час щеше да е 
математика.
Качих се в стаята, извадих си тетрадката и учебника. Звънецът 

би. Всички си седнаха по местата. Учителката влезе, но някои моми-
чета играеха карти, други си говориха. Докато госпожата попълваше 
дневника, цялата стая жужеше. Когато учителката стана, мигом по 
дъската се изсипаха милион малки и големи цифри! Сякаш те авто-
матично се копираха в нашите тетрадки.
Госпожата излезе да вземе друг маркер. Щом вратата хлопна, ци-

фрите започнаха да подскачат по дъската. Те оживяха и тръгнаха да 
ни нападат. Това си беше военно положение. Всеки от нас взе да се от-
бранява като хвърляше каквото може. Из въздуха полетяха тетрадки, 
учебници и дори телефони. Някои ученици се оттеглиха наранени. В 
средата на войната вратата се отвори и в стаята влезе нашата учи-
телка по математика. Но щом видя какво се случва, тя побягна. Вмес-
то да ни помогне, тя се отдаде на инстинкта си за самосъхранение. 
Учениците намаляваха, а цифрите се умножаваха. 
Изведнъж вратата се отвори отново, но вместо нашата учителка 

влезе жена, с червен костюм и блестяща маска. На челото и имаше 
знака на безкрая в бял цвят. Жената извади меч във формата на 



числото едно. С него започна да атакува цифрите и да ги пленява 
обратно в дъската. Тази жена беше страхотна. Гледахме я̀ с отворе-
на уста. Скоро всички цифри бяха по местата си. Когато си излезе, 
започнахме да обсъждаме коя ли е тя. Накрая се досетихме, че това 
е учителката ни по математика, защото, когато си тръгваше, си взе 
чантата.
След края на тази епическа схватка с „математиката“, повечето 

деца бяха ранени, даже една приятелка си счупи ръката. Аз самата 
бях с ожулено коляно. Пред кабинета на медицинската сестра се изви 
опашка. Никой не казваше на никого какво се е случило. Мълчахме дори 
пред своите родители. Но всички се радвахме, че нашата учителка е 
супергерой и се гордеехме с нея! Осъзнахме, че сме прибързали да я̀ 
съдим, когато излезе по средата на боя! Колко е хубаво да имаш учи-
тел супергерой!



Öâåòíà äúãà

II място, Милица Иванова, 
ОУ „Георги Сава Раковски“, гр. Варна, 7 клас

Гара София – перон втори. Първи вагон . Предпочиташе място до про-
зореца. Камен отдавна не бе пътувал по релси. Тръпнеше да пристигне 
по-скоро. Отпусна се в изтърбушената седалка. Стовари препълнена-
та туристическа раница между краката си, качи куфара горе и зачака 
кондуктора. Отляво пердетата с надпис БДЖ прикриваха запотеното 
стъкло. Лунната жълтеникава утайка се процеждаше в купето през 
сивкавия плат. На отсрещното място замечтано поклащаше крака 
момиченце и със задната част на подметките удряше седалката. 
Баща му го стрелкаше с укорителен поглед, а детето само се усмих-
ваше, сякаш не го разбираше, и продължаваше. Нали беше дете. Лекото 
замайващо полюшване и безспирният тропот на колелата под крака-
та продължи близо четири часа заедно с прекачването в Пловдив. 
Гара Кестен . Прииска му се да пристигне по светло и да зърне на 

мига онази спираща дъха панорамна гледка. Слезе в сутрешния по-
лумрак. От север го погали позната хладина. Там бе надвиснала пла-
нинската верига на Родопите. Очакваше да види някого на гарата, но 
наоколо се долавяше само кучешки лай. Пое с големи уверени крачки. 
Светлините на мъжделивите улични лампи очертаваха силуета му в 
мрака. Тесните улички, високите кестени и така забравените аромати 
на селските дворове събудиха избледнели спомени от детството.
Къщата на отдавна покойния му дядо Миньо Даскалов беше все съ-

щата. Не много голяма, отвсякъде обрасла с бръшлян, със скътана 
веранда на втория етаж. Някога дядо му беше един от видните даска-
ли в околностите. Не можеше отникъде да се дочуе ни една лоша дума 
за него. Открай време Даскаловият род се славеше с многобройни по-
томци. Преди няколко десетилетия всички те се познаваха помежду 
си, търсеха се и в делник, и в празник, почитаха се. А днес някои дори 



все още не са се виждали. Пръснаха се по света като пилци, всеки 
преследващ кариера и успехи.
Откакто Камен научи, че селското училище ще бъде закрито, не си 

даваше мира. Без много да мисли стегна куфара и туристическата 
раница и ето го тук, на дядо Миньовата веранда. Прие идеята за спа-
сяване на училище „Панайот Волов“ като лична мисия. Дядо му Миньо 
е бил учител тук, неговият баща и бащата на неговия баща също са 
били даскали в това училище. 
Днес Камен Даскалов е виден химик в столицата. Гради кариера 

като учен и преподава в Софийския университет. Участва в семинари 
и конференции в целия свят. Човек трудно би загърбил всичко това, 
за да спасява някакво си училище. Но за професор Даскалов това учи-
лище не беше какво да е. Оттук започна пътят му към науката. И той 
за нищо на света нямаше да позволи вратите на старото школо да се 
затворят завинаги. Беше си взел няколкомесечен творчески отпуск – 
от септември до края на годината. Но не за да работи над поредното 
ново откритие, а за да се преобрази в ролята на учител герой, който 
ще убеди образователното министерство, че си струва да инвестира 
в малките училища, защото там също растат бъдещи откриватели, 
учени, писатели...
Още на следващата сутрин новият учител Камен Даскалов прек-

рачи прага на училището. Влезе директно в кабинета по химия. Сед-
мокласниците станаха, изпънати като струни, и го поздравиха. Камен 
се усмихна и с ръка им даде знак да седнат. Чудеше се как да започне. 
Погледът му мина бавно през помещението. Дървената дограма му 
напомняше за сухи, сбръчкани женски скули, посивели, леко болнави. 
Изподърпаните пердета висяха безплътно, колкото да се каже, че ги 
има. Олющените тапети сякаш придържаха със сетни сили изморени-
те греди на сградата. Паркетът грачеше недоволно при всяка стъпка. 
Спомни си как преди месец реши да замине, но тогава не бе обмислил 
в детайли какво ще направи, когато пристигне. Имаше някакви идеи, 
но истината беше, че се стъписа. Постара се да не разкрива това пред 



изпълнените с надежда детски погледи. Близо две минути размишля-
ва наум, изправен до катедрата, а учениците го стрелкаха с любопит-
ните си очички. Отърси се небрежно. Лека усмивка се изви на лицето 
му. Класът притихна. Бяха петнадесет на брой. О, рождената му дата. 
Знак да остане. Чиновете бяха единични, със зелени плоскости, раз-
положени шахматно. Със сигурност нямаше да се откаже. Нямаше 
връщане назад. Камен запретна ръкави още този следобед. Заедно с 
директорката съставиха план за обновяване на материалната база и 
привличане на нови учители.
Неусетно измина първата седмица от нестандартното му госту-

ване. Училището започна да диша с нови гърди. А и сградата не беше 
кой знае колко голяма. Седем класни стаи и учителският кабинет. 
Камен звънна тук-там. Бързо започна да отмята задачите от списъ-
ка. Общината успя да покрие голяма част от разходите по ремонта. 
Олющените тапети бяха сменени с прясна боя. На мястото на мно-
гогодишните дървени рамки на прозорците сега белееше току-що по-
ставената дограма. Камен се сети за Божидар – един стар съученик 
от същото това училище, който сега имаше бизнес за поставяне на 
паркет в София. Същият този Божидар се отзова на мига и напълно 
безплатно обнови паркета във всички класни стаи. Камен потърси и 
други свои съученици, възпитаници на училището в село Китен . Онази 
Калина, с веселите щръкнали плитки, се оказа известен журналист 
в Пловдив. С нейна помощ в регионалните медии се появи статия за 
спасяване на училището. Директорката даде заявка за привличане на 
нови учители. Почти всеки ден постъпваха автобиографии на млади, 
новодипломирани литератори, историци, химици...
Наред с ремонта Камен Даскалов преподаваше ежедневно материа-

ла по химия за седми клас. Не ходеше никъде без малкия си работен 
комплект от епруветки, колби и индикатори. Лично се зае да оборудва 
съвременен кабинет по химия. Понеже тези дни ръмеше по цели сут-
рини, а следобед ярко слънце измиваше небосвода, обагрен от цвето-



вете на небесната дъга, Камен реши да представи на учениците си 
„дъга в цилиндрична колба“. Капна 15 капки универсален индикатор в 
колбата и добави 10 милилитра филтрирана вода, която се оцвети в 
жълто-зелено. После капна вътре 3 капки оцет и течността придоби 
червен цвят. В началото никой не подозираше какво ще се случи. Де-
цата наблюдаваха любопитно и поклащаха одобрително главите си, 
нищо че не разбираха много добре част от терминологията. Даска-
лов изсипа в чаша 2 лъжички натриев карбонат и добави 30 мили-
литра филтрирана вода. Разбъркваше със стъклена пръчица, докато 
натриевият карбонат се разтвори и течността стана прозрачна и 
безцветна. Напълни един капкомер с разтвор от чашата с натриевия 
карбонат, наклони леко колбата и изстиска покрай стените ѝ съдър-
жанието на капкомера. Течността изведнъж стана тъмнолилава и 
като се завихри, устреми се към дъното. Химикът изправи колбата. 
Докато течността се успокояваше, се виждаха цветовете на дъгата 
от синьо-лилаво до червено. Погледите на учениците се местеха ту 
към минидъгата в колбата, ту към цветната дъга на небосклона. 
Вестта за обновеното училище и за новия учителски екип мина 

извън пределите на село Кестен . Заприиждаха деца с родителите си 
от съседните села, чули историите за чудноватите химични опити 
на Даскалов. В един дъждовен ноемврийски следобед чистачката леля 
Добра дотича запъхтяна от пощата с плик в ръка. Връчи го на Камен с 
думите: „От министерството е.“ Заповедта за закриването беше от-
менена. Камен си отдъхна с облекчение. Мисията му на учител супер-
герой приключи успешно.
След няколко дни цялото училище го изпроводи до влака с пожела-

ние да се върне отново. На гарата в Пловдив имаше около час престой 
до експреса за София. Остави куфара и раницата на земята, облегна 
се на стълба в началото на перона, загледан в капчука пред него.

- Здравейте, професоре! Радвам се да Ви видя отново след толкова 
години.



Даскалов бавно отмести поглед от поредната капка и се обърна 
настрани. Пред него стоеше млад, строен мъж. Навярно негов бивш 
студент, чието име му убягваше.

- Поздравявам Ви за това, което направихте в село Кестен . Сега 
пътувам натам, Назначиха ме като учител по химия. 
Даскалов подаде ръка и му пожела успех. 
Пътят до София мина неусетно в размисли за последните няколко 

месеца. Камен се усмихваше доволен от мисълта, че успя да спечели 
млади хора за учителската кауза, да ги зарази с онзи ентусиазъм на 
старите даскали, да ги накара да бъдат горди, че са учители. 



Ìîÿò ó÷èòåë å ñóïåðãåðîé

III място, Теодор Узунов, 
ОУ „Св. Климент Охридски“, гр. Бяла Слатина, 6 клас

Здравейте всички! Ако четете това, значи истински ненавиждате 
училището, подобно на мен!
Първо да се разберем – учителите са пълни откачалки. Няма да 

изразявам личното си мнение за всеки от тях по отделно, защото по 
една злощастна случайност може да се случи така, че да четат това 
някой ден .
Не мразя истински всички учители, по-скоро не харесвам повече-

то от тях. Има и добри, като господин Стоянов например, но с тях 
се виждаме рядко. Най-гадният, най-омразният, най-лошият за мен 
учител е този по български език. И, разбира се, с него се виждаме все-
ки ден . Той всъщност е жена – най-лошата жена, която познавам...
или поне така си мислех. 
Та въпросната учителка всъщност е госпожа Антонова. Не само аз, 

но и всички от клас ми, да не кажа от цялото училище, я̀ мразят. Тя 
пише двойки, забележки и отсъствия за най-малкото неща, напри-
мер ако си кихнал. Всеки ден дава по една купчина домашни, висока 
сто метра. Съчиненията, есетата и преразказите, които пишем всека 
седмица, по няколко пъти при това, трябва да са с размерите на Ав-
стралия, за да ги хареса. Не тайна е обаче това, че същите тези ог-
ромни домашни попадат при подпалките за камината в дома ѝ. Говори 
толкова студено, че ако беше поле, по нея щяха да се разхождат бели 
мечки. Общо взето госпожа Антонова е пълен кошмар за всеки ученик. 
И така, ден по ден, урок по урок, домашно по домашно, изпит по изпит, 

дните напредваха, а омразата ми към Антонова растеше. И един хубав 
слънчев ден, в който трябваше да уча за поредния изпит по български, 
аз се прибрах капнал от училище заради трите поредни часа при Ан-



тонова. Учех ли, учех, и докато го правех, ругаех Антонова. Вече беше 
два през нощта, нашите отдавна си бяха легнали, когато... на врата 
се почука. „Кой ли е? В този късен час... Най-добре да видя през шпион-
ката.“ – рекох си аз. Погледнах и що да видя! – Антонова стои пред 
вратата със странен бунтарски и напрегнат вид. Дали не бе разбрала 
за всички ругатни, казани от мен по неин адрес? Ами ако беше дошла, 
за да ме измъчва, докато ме изпитва за части на речта? Отворих вра-
тата. Тя ме видя и сякаш ѝ олекна. 

- Ненчо, може ли да вляза? – попита тя някак уплашено.
- Да, госпожо, заповядайте! – отговорих и аз. Отведох я̀ в кухнята 

и седнахме на масата. – Странно е, че идвате тук по това време. Все 
пак полунощ отдавна мина. Ако искате да извикам нашите, за да...

- Не, Ненчо, трябваш ми ти! – каза тя, стана и погледна през про-
зореца.

- Чакате ли някого? – попитах аз.
- Ненчо, положението е много сериозно. – рече тя, сякаш не ме бе 

чула. – Трябва да поговорим. Сега!
- Какво, да не би пак да имам двойка? – попитах аз, понеже и друг 

път се беше случвало Антонова да ме навестява по подобни причини.
- Не, - отговори тя за мое облекчение. – не става въпрос за оцен-

ки. – И оттук вече започна странното в историята. – Българското 
образование от години се владее от роботи, които малко по малко ни 
завземаха. До днес... когато окончателно го направиха.
Погледнах я̀ много учудено. Да не би да беше превъртяла?
Тя се обърна с лице към мен:
- Какво ме гледаш , сякаш съм ти казала, че седиш на водородна 

бомба? И не, не съм луда. – Да това си беше Антонова, съвсем нормал-
на. – Та да продължа. – отново поде Антонова. – Тези роботи всячески 
се опитват да направят българските деца неграмотни. Всеки, опитал 
се да учи децата, бива пленен в МОН и заменен с робот, проектиран 
да дава на учениците свободен час. Като господин Стоянов, напри-



мер. Тази вечер във всички училища в страната се е провела късна 
оперативка, на която всички учители са били пленени. Присъствието 
беше задължително. Аз обаче от доста време знам за тази роботска 
система и не отидох. Затова сега съм тук пред теб. Трябва да спрем 
това. Единственият начин е да спрем захранването на роботите, кое-
то се намира в МОН в кабинета на министъра на последния етаж. 
Разбра ли?
Стоях като попарен . Знаех, че това беше истина, не знам защо, но 

го знаех. 
- Ъм...да, госпожо, но...
- Няма но! Нямаме време. Ето ти този речник, сложи го в една ра-

ница заедно с този чип и тръгвай.
- Добре, но за какво ми е... Аааа! – извиках уплашено аз, защото сега 

учителката вадеше от чантата си главата на г-н Стоянов с няколко 
стърчащи надолу жици. – Но какво... 

- Няма време, тръгвай! – заповяда тя и отново погледна през про-
зореца. – Министерството е на две пресечки оттук.

- Добре, госпожо, но...
- ТРЪГВАЙ! – викна тя.
Забързано закрачи към вратата, като пътем ме хвана за ръката и 

ме затегли. Без да задавам повече въпроси, се устремих към асансьора.
- Стълбището. – провлачено рече Антонова и заслиза бавно по стъ-

палата. Последвах я̀.
Вече стигнахме вратата на входа. Антонова предпазливо погледна 

през нея и ми даде знак да я̀ последвам. Така и направих, нямах друг 
избор. Устремихме се към Министерството. 
Вървяхме безпрепятствено. И наистина след две пресечки напра-

вихме отклонение, за да се скрием зад едно магазинче. Погледнахме 
крадешком напред и видяхме висока сграда, до чиято входна врата ви-
сеше метална табела с надпис „Министерство на образованието и 
науката, Република България“.



Но като че ли имахме малък проблем – пред същата тази сграда 
неподвижно стояха двама мъжа, взиращи се в нищото. Изведнъж еди-
ният трепна леко и от ухото му изхвърча искра. 
Антонова ме погледна. Започна да бърка в чантата си и извади го-

ляма папка с много бели листове в нея. Но имаше нещо писано по 
тях... Ами да! Това бяха съчиненията, които ни беше давала за домаш-
но. Явно не ги беше горила в камината си...
Тя ми даде лист, на който беше написано съчинение на тема „При-

частието – глагол или прилагателно“. Отгоре бяха написани трите 
ми имена. 

- Сега ще заобиколим и ще отидем при задната стена на Минис-
терството. – уведоми ме Антонова и тръгна напред.
След минута – две вече стояхме на задната страна на сградата. 
- Съчинението в теб ли е? – попита тя,
- Да, госпожо. -   отговорих.
- Ти нали знаеш , че всяко същество си има слабо място, нещо като 

Ахилесова пета?
- Да, но какво общо...
- Слабото място на тези тенекии е там, където трябва да е мо-

зъкът. – рече тя и потупа главата си. – Понеже, както вече ти спо-
менах, роботите се опитват да промият мозъците на децата и да 
ги направят неграмотни, те самите нямат интелект. Ужасяват се 
от това, че децата може да учат, че и да пишат домашни Затова 
най-силното ни оръжие сега са тези съчинения, преразкази и есета. 
Трябва само да ги сложим достатъчно близо до рентгена в центъра 
на главата им. Ясно?

- Да, обаче...
- Тогава тръгвай! – извика тя и се затича напред със съчинение в 

ръка.
Последвах я̀ и когато излязохме отпред, Антонова се затича към 

по-далечния от двамата, сложи листа на главата му и той сякаш 



потъна. Роботът се строполи на земята. Другият почна да се оглеж-
да и когато ме видя, замахна към мен . Избегнах удара, скочих и също 
прокарах листа до главата му. Листът изчезна, а роботът падна на 
земята.
Погледнах учителката. Тя ми се усмихна. Никога не я̀ бях виждал 

така... Не беше зла, от нея се излъчваше само добрина и топлина.
- Браво, момче! – похвали ме тя. – Сега трябва да влезем вътре.
- Но как? – попитах аз.
- С главата на Стоянов, разбира се. – поясни тя, сякаш ми казваше, 

че водата е мокра. – Дай я̀ насам.
Бръкнах в раницата си, която до този момент носих на гръб, и по-

дадох желязната глава. 
- Вградени са им устройства в зениците, с които да ги разпозна-

ват. – каза тя, пое главата от ръцете ми и отмести някаква плочка 
на стената.
Оттам се подаде устройство, подобно на тези, които маркират хра-

ните в супермаркетите. Антонова насочи главата към него. Устрой-
ството издаде сигнал и вратите се отвориха.
Антонова влезе. Последвах я. Навлязохме в широко помещение, в 

чийто край имаше два асансьора.
- Е, сега ще трябва да се разделим, Ненчо! – рече Антонова, без да 

ме поглежда, и натисна копчетата и на двата асансьора. 
- Какво? – извиках аз. – Но защо? 
- Няма време за обяснения! – каза спокойно тя. – Ето ти още съ-

чинения и отивай в подземията да освободиш колегите ми.
- Ами Вие? – попитах аз.
- Аз ще ида в кабинета на министъра, за да спра захранването на 

роботите. – поясни тя.
- Но...
- Няма но! Тръгвай, асансьорът ти е тук!



Така и беше. Качих се в кабинката и натиснах последното копче от-
горе надолу. Вратата се затвори и тръгнах надолу. Минаха се няколко 
минути. През цялото време стоях подготвен . Вратата се отвори и 
попаднах в черен коридор със само една малка врата в дъното му. Тръг-
нах към нея.
Когато стигнах до нея, видях, че беше леко открехната. Надзърнах 

и видях десетима пазачи, съвсем като тези, които повалихме отвън . 
А до тях... стотици килии с учители вътре в тях. Дори разпознах ня-
колко от моите преподаватели.
Знаех какво трябваше да направя. Влязох в стаята и започнах да 

слагам съчинения по главите на всички. След няколко минути вече 
нямаше никой останал – всички се бяха строполили на земята. 
Задъхан, започнах да се оглеждам. Зърнах, познайте кой, господин 

Стоянов.
- Ненчо? – попита той. – Ти ли си?
- Да, господине. Няма време за обяснение. Кажете ми как да Ви 

освободя? – помолих го аз.
- Да, добре. – поразмърда се той. – В края на коридора има табло. 

Натисни зеления бутон . 
Послушах го. Тръгнах натам, на където ми беше казал Стоянов. 

Виждах изнемощелите лица на учителите. Вече виждах таблото. И 
тогава... 
Един робот ме сграбчи и ме удари по рамото. Това много болеше. 

Тогава той заговори със странен глас:
- Ти не трябва да си тук.
Извади нещо като електрошок. Не, не трябваше да предавам госпо-

жата. Но не можех да взема съчинение. Или пък можех... Да, сега се 
сетих. В ръката ми беше свито едно малко парче, останало от скъсано 
съчинение. Изтеглих ръката си много трудно. Болеше ме неописуемо. 
Набутах листа в главата на робота и той се строполи върху мен . 
Ужасно тежеше. 



След като се измъкнах, отидох до таблото и натиснах зеленото 
копче. Ключалките на килиите прещракаха и вратите се отвориха. 
Уплашени глави се подадоха от тях и ме зяпнаха. После започнах да 
викат радостно.
Нямаше време. Затичах се към асансьора, стигнах до него, влязох 

вътре и натиснах най-горното копче. 
Отново няколко минути чакане. Когато вратата се отвори, пред 

мен отново изникна черен коридор. В средата му имаше врата. Там оче-
видна ставаше нещо. Затичах се. Ръката много ме болеше. Завиваше 
ми се свят. Стигнах до вратата и надзърнах вътре. Видях роботизи-
рания министър, който беше хванал Антонова на няколко метра от 
таблото със захранването на роботите.
Понечих да вляза вътре, но... пред мен се спусна голяма черна ре-

шетка Антонова ме забеляза, а министърът злобно се изсмя:
- Това ли е войникът ти, Антонова? – запита той. И тогава се се-

тих какво трябва да направя. Извадих от раницата си речника, който 
учителката ми беше дала.

- Госпожо, дръжте! – извиках аз и хвърлих речника. Вече много ме 
болеше главата.
Антонова хвана речника и го хвърли по таблото. Тогава започна да 

ми става черно пред очите и... това е единственото, което помня.
Събудих се в стаята си. Вече беше светло. Антонова седеше на един 

стол до мен . Надигнах се от леглото.
- Госпожо, добре ли...
- Спокойно! – рече тя. – Всичко свърши. Сега вече има достатъчно 

време да ти обясня всичко.
- Добре! – съгласих се аз. – Давайте!
- От много време знаех за роботите. – започна тя. – Другите учи-

тели не си правеха труда да преподават. Бяха отегчени, защото деца-
та не искат да учат. На никой не му пукаше за образованието. Но аз не 
се отказах. Продължавах да ви уча, въпреки всичко. Издирваха ме, за да 



ме заменят, но аз се укривах. И сигурно затова не ме харесвахте. Но 
нямах избор, трябваше да ви уча, мой дълг е. Знам, че тези, които не 
са се отказали, са най-лоши. Но предп очитах аз да съм лоша пред това 
вие да сте неграмотни. Изпитах волята си. Много ми беше трудно, но 
се справих. Заради вас.
Изпитах чувство на обич към Антонова.
- Добре, госпожо, но защо избрахте точно мен? – попитах.
- Само ученик можеше да ми помогне. – рече тя. – Само ученик със 

силна воля като теб...
- Благодаря Ви, госпожо! Благодаря Ви, че не се отказахте от нас, 

от учениците. Никога.
Е, виждате ли, че все пак лошите учители не са толкова лоши. Те 

го правят за ваше добро. Те не искат да ги харесвате или мразите. Те 
искат да ви образоват. И не се отказват. Никога не се отказват, няма 
и да се откажат.
И един вид можем да наречем тези учители супергерой. Не е ли това 

героизъм, все пак? Те стоят в основата на всичко, на всеки наш успех.
И запомнете – да си учител не е просто да говориш нещо пред дъс-

ката. Трябва наистина да го искаш , независимо дали някой ще оцени 
труда ти.
Да си учител не е професия, а призвание. Да си учител, е почти да 

си като супергерой – истинско изпитание за волята на човека.


