
 
• Не се допускат водене на записки от учениците по време на прочита и 
коментар от страна на учителя. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Задача за VІ клас: 
Преразкажете подробно откъса от„Войната на таралежите” на Братя 
Мормареви от името на Пантата 

 
Пантата никак не се съмняваше, че след родитело-учителската среща Добрева 

ще отиде у тях. Тя го познаваше добре, но и той нея. Затова купи билети за кино. 
Провери кой е най-дългият филм по екраните. Оказа се, че е „Допълнение към Закона 
за защита на държавата” – по-дълъг от него нямаше. Прожектираха го в едно далечно 
кино. Още по-добре – ще накара майка си да се върнат пеша, а Добрева ако си няма 
работа… 

Вкъщи каза, че билетите му са дадени безплатно от училище като награда за 
системна и старателна работа. Майките са безкрайно доверчиви, но сега майката на 
Пантата се изненада. 
- Каква награда, майче, какво старание? Че нали те гледам. 
  Пантата й обясни, че старанието си е старание независимо от резултатите. 
- Ти знаеш ли какво разправя за мен Пангаров? – попита той важно майка си. 
- Какво? 
- Че имам бляскаво бъдеще. Та той без мене е нищо! Аз постигам седемдесет на сто от 
кошовете във всяка среща. Звезда съм аз, майче, и вече всички трябва да се 
съобразяват с това. Ей на, толкова отличници, а билетите дадоха на мене. 

Майката въздъхна дълбоко. Може и да е прав, човек никога не знае къде ще си 
намери щастието в живота. 

Филмът беше хубав, но наистина трая дълго, отне им кажи-речи три часа. 
Пантата предложи на майка си да вървят пеша, за да се поразходят. Тя се чувстваше 
уморена, но се съгласи. Дори й стана приятно. Толкова бързо минават годините, утре 
ще изхвръкне синът й от къщи и тя ще остане съвсем сама. Хвана го под ръка и 
тръгнаха бавно. Миришеше на пролет. 
- Отдавна не съм се разхождала до късно – каза майката с някаква мъка в гласа. 
- Че защо не го правим по-често?! 
- Ти стягай учението!  
Докато вървяха, майката поглеждаше от време на време сина си. Радваше му се.Той й 
беше единствената утеха и надежда в този свят.Ей на – и на кино взе да я води. При 
това безплатно, за награда. 
- Все пак ти си добро момче! – каза майката развълнувана. 
- Защо „все пак”? – попита Пантата. 

Отвори дървената вратичка на оградата и замръзна на място. На скованата от 
дъски пейка пред къщата седеше Ана Добрева. Чакаше ги. 
 
 
 
• Текстът на откъса се прочита на учениците от 6. клас два пъти от 
учител по български език и литература.  




