
Цифрите на пазар 

 

     Преди много години числата от нула до девет разбрали, че в техния град - 

Математичко ще гостува огромен пазар. Всички много се вълнували и нямали търпение 

да го посетят. 

     Настъпил денят и те тръгнали към пазара. Той бил огромен с различни забавления и 

сергии. Но най-голямо впечатление правела сергията с всякакви пъстри бонбони  с 

различни вкусове. Но нашите приятели нямали пари, с които да си напазаруват от 

лакомствата. Те стояли отстрани и гледали тъжно с пълни от слюнка уста. 

     Забелязал ги продавача и им казал, че ще даде на всяка по толкова бонбони, колкото 

отразява нейното число. Настанала голяма радост, само нулата стояла все така тъжна, 

защото знаела, че няма да опита нито един 

бонбон.  

 Продавачът започнал да ги вика една 

след друга отзад напред. Гледала ги нулата с 

надежда, че някоя от нейните приятелки ще 

сподели с нея от бонбоните си. Но нито една не 

я съжалила, дори започнали да ѝ се подиграват. 

Разплакала се горката нула, навела глава и 

бавно си тръгнала. Изведнъж чула глас, който я 

попитал къде е тръгнала, изправила се нулата и 

видяла, че това е продавача на бонбони. Тя му 

обяснила през сълзи, че си тръгва, защото няма 

смисъл да стои на пазара без приятели и 

бонбони. Той се усмихнал, казал ѝ да си избере едно число. Огледала се нулата и 

видяла, че и едно е изяло своя бонбон и стои тъжно отстрани. Попитала го нулата, дали 

иска да ѝ помогне и то се съгласило. Продавачът казал на нулата да застане зад него. 

Извикал едно дете и го попитал, кое число вижда? Детето извикало радостно, че вижда 

десет. Зарадвали се малките цифри, че заедно една до друга образуват по- голямо 

число. Всяка от тях получила по десет бонбона. А другите цифри започнали да се 

сприятеляват помежду си и да образуват все  по- големи числа.                                                                                                                                                                             

Стефани Ковачева от 5“в“ клас                                                                                                                                                                                                            

 


