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 „...И агънцето пак започна да 

си тича. То повярва на децата, че ще 
успее да стигне до онази тънка 
чертичка, където небето и земята се 
допират.  

То и сега си тича по пътя. 
Може би ще го срещнете някъде. 
Станете приятели с него. Помогнете 
му. Кажете му, че по който и път да 
тръгне и колкото и дълго да тича, то 
няма да стигне до онази чертичка, 
която наричаме _ _ _ _ _ _ _ _. „ 
                              

 Откъс от разказа 
 "Как да се качим   на небето" 
Йордан Радичков 
 
  

Мили приятели,  
за да помогнете на агнето, напишете 
липсващата дума в края на разказа. 
Ако случайно сте забравили „тази 
чертичка”, ще открието названието й 
в оцветените квадратчета 
хоризонтално (от 1 до 8), като решите 
вярно игрословицата с многозначни 
думи, написани по-долу. 
 

1. Синоним на „змей”, „ламя” (силна 
зимна буря). 

2. Израстък в задния край на тялото при 
бозайници, птици и влечуги (върволица от 
ученици пред бюфета в голямото междучасие). 

3. Водни гръбначни животни, които 
могат да живеят и дишат само във водата 
(последната от зодиите). 

4. Наука за миналото на народите 
(случка, по-често неприятна, която разказваме 
след време). 

5. Небесно тяло, което свети със 
собствена светлина (човек, занимаващ се с 
изкуство – артист, музикант, певец..., станал 
знаменитост). 

6. Международни спортни състезания, 
провеждащи се на всеки четири години, чието 
начало са поставили древните гърци (ежегодни 
училищни състезания по математика, физика, 
литература и др., организирани в няколко 
кръга). 

7. Големина, размер на дрехи, обувки и 
др. (хитро замислена постъпка). 

8. Състояние на силно безпокойство 
(сигнал за наближаваща опасност).  
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Йордан  Радичков е роден на   24 
октомври 1929 година в село Калиманица,  
област  Монтана.  
 През 1947 г. завършва гимназия в 
град Берковица.  Работи като 
кореспондент  в различни издания: 
“Народна младеж”, “Вечерни новини” и др. 
Започва да пише  очерци и репортажи. За 
първи път  публикува през 1949 година във 
вестник  “Литературен фронт”. 

Автор е на три     детски книжки. 
През 1964 година излиза сборника 

му с приказки и разкази “Шарена черга”.  
През 1968 година издава “Ние, 
врабчетата”, илюстрирана от него самия, 
една от най-популярните му детски книги. 
Сборникът с приказки  “Малки жабешки 
истории” е  последното произведение за 
деца  на  Йордан  Радичков.  

През 1996 година за книгата си 
“Малки жабешки истории” е вписан в  
Почетния списък  “Ханс Кристиан 
Андерсен” на Международния съвет за 
детската книга .  
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