
 

Презентация „Героите на Бевърли Клиъри“ 

 

Докато проектирате слайдшоуто, можете да предложите повече любопитна 

информация на малките читатели с помощта на текста по-долу: 

 

Слайд 1, 2, 3:  

Рамона Джералдин Куимби е един от най-известните герои на Бевърли Клиъри. Според 

книгите й тя живее на улица Кликитат в град Портланд, Орегон. Най-добрата й 

приятелка е Дейзи Кид, а игрите в парка, приказките и приключенията са любимо 

занимание на малката пакостница. От друга страна тя мрази да ходи у Хауи Кемп след 

училище и да се занимава с досадната Уила Джийн, а перфектната Сюзан от училище с 

къдриците, които сякаш те предизвикват да ги дръпнеш, наистина е трън в очите на 

Рамона. 

 

Знаете ли обаче как се е появила тя като герой в книгите? Съвсем случайно! Докато 

пишела историите за Хенри Хъгинс, Бевърли забелязала, че всичките й герои са сами 

деца. Затова решиля да прибави една малка сестра. А в момента, в който се чудела как 

да я кръсти, една от съседките на мисис Клиъри повикала друга по име: „Рамона“ и 

така се появила Рамона Джералдин Куимби. 

 

Слайд 4: 

Докато четем книгите на мисис Клиъри, постепенно научаваме как расте и самата 

Рамона: когато е на три години влудява сестра си Бийзъс и забърква наистина големи 

бели: “надписва” книжките от библиотеката, пече куклата си и унищожава цели две 

торти за един ден!  

 

Слайд 5:  

Докато е в предучилищен клас, Рамона преживява доста интересни ситуации: очаква 

първия си учебен ден в предучилищния клас и попада при милата мис Бини. Но там е и 

Сюзан, заради която Рамона напуска училище за известно време. Феята на зъбките не 

идва, а новите ботуши на Рамона си умират да нагазят в лепкавата кал, стига да 

застанат на палавите крачета на момичето – беля. 

 

Слайд 6: 

Лятната ваканция се струва много дълга на Рамона, щом разбира няколко чудесни 

новини: че с Бийзъс най-накрая ще имат отделни стаи; че ще направят дупка в стената 

на къщата им и че ще бъде в първи клас!  



 

Докато играе на Тухлена фабрика с Хауи, Рамона мечтае как ще се изяви в часа по 

„Разкажи и покажи“ в училище. Ваканцията свършва, а момичето е безкрайно 

разочаровано, защото симпатичната мис Бини е заменена с мисис Григс. Новата 

учителка не проявява разбиране към Рамона и момичето се чувства безкрайно 

нещастно в училище. Освен това новата стая я плаши, а скъсаният бухал на Сюзан и 

злото куче, с което се среща на път за училище допълнително подлагат на изпитание 

смелостта и волята й.  

  

Слайд 7: 

Щом става на 8 г., Рамона много се променя. Налага се да ходи в по-далечно училище с 

автобус, да се съобразява с навите привички на новите си съученици и дори да спазва 

модните тенденции на…яйцата. В една такава сиуация, за да изглежда модерна, 

госпожицата разбива в главата си яйце, но сурово! Освен това й прилошава в час и това 

май е най-кошмарното й преживяване в целия й живот.  

Не може да няма и хубави неща обаче. Едно такова нещо е специалният час по четене 

наум, в което децата могат да си избират каквито искат книги и просто да си ги четат – 

без досадни доклади и съчинения, без всякакви условия. Освати всичко друго и чети – 

любимата част от учебния процес на Рамона! 

Слайд 8: 

Бийзъс е по-голямата сестра на Рамона. С нея се срещаме когато е на девет, а Рамона – 

едва на четири. И ако по-голямата сестра е подредена и идеал за подражание, тъкмо 

обратното прави по-малката напаст… Бийзъс трябва да се справя с капризите на 

малката Рамона, да преодолее усещането, че не е в състояние винаги да обича сестра 

си, както и да се справи с ужасната липса на въображение, която смята, че й пречи 

ужасно. Трудно е да си по-голяма сестра на такова мъниче като Рамона. Но… всяко 

малко момиченце се нуждае от по-голяма сестра, която да безпокои, нали? Ако не 

знаете, за двете сестри има дори филм, а ролята на Бийзъс се изпълнява не от кого да 

е, а от самата…Селена Гомес!  

Слайд 9: 

Хенри Хъгинс е главен герой в няколко от книгите на Бевърли Клиъри. Даже първата 

книга, която авторката написва, е тъкмо за него  Хенри е много готин, но често се 

случва да не му върви. 

 

Слайд 10:  

Например когато Скутър се фръцка с новото си колело – тъкмо такова, за каквото си 

мечтае и Хенри. Или пък когато на търга за колела Бийзъс му купува…момичешки 

велосипед. От друга страна, Хенри има добри бизнес-попадения като продажбата на 



 

дъвки, а понякога печели интересни неща, които…ами, които му помагат да си купи 

колело! 

 

Слайд 11:  

Освен да спестява за ново колело, Хенри е способен и да построи къща. Е, може и да е 

момчешки клуб, но си има всичко – дори прозорци! Лошото е, че когато напишеш 

„Забранено за момичета“, вероятно ще се сблъскаш с гнева на Рамона. А тя е способна 

да те заключи и да скрие ключа!  

 

Слайд 12:  

В най-новата книга за Хенри и Рибси, която излезе на български език преди броени 

дни, ще откриете колко е ценно приятелството – дори и между момче и куче. Рибси, 

също като стопанина си, непрекъснато се забърква в разни проблеми: гони котката на 

съседите, краде месото им за барбекю или обяда на полицаите. Но пък е толкова мил и 

умен! Никой не харесва горкото куче и не вярва, че то няма намерения да създава 

проблеми. Единствено Хенри знае какъв е Рибси в действителност. А кучето се 

отблагодарява, като помага на Хенри да улови 13-килограмова риба! 

 

Слайд 13:  

Мич и Ейми са сред любимите ни герои. Те са близнаци, и двамата са в 4-ти клас (но в 

различни класове!), а са толкова различни един от друг! Ейми свири на чело, добра е в 

майсторенето на разни нещица от хартия, картон и клечки за зъби и обича да пече 

кексчета. Освен това участва в групата на момичетата-скаути и може да чете наистина 

бързо! Тя обича да дразни Мич със способностите си, но щом нещата опрат до 

таблицата за умножение… 

Мич, от своя страна, никак не е добър в четенето. Най-бебешките книги го карат да се 

изпотява, когато трябва да ги чете на глас, но в математиката е цар. Той също може да 

майстори интересни предмети, но те често са свързани с жици, прекъсвачи, камбанки 

или колелца (за скейтборд). Мич обича да играе на пързалката, да кара колело и 

скейтборд и да играе кикбол. Въпреки, че Ейми обича да го дразни, тя никак не му е 

проблем. Алън Хиблър обаче представлява проблем – много голям при това! 

 

Слайд 14:  

Всъщност първообрази на двамата близнаци са собствените деца на Бевърли Клиъри – 

също близнаци. Авторката обаче споделя, че й е било доста трудно да пише, докато 

героите й тичат из собствената й къща. Затова книгата за Мич и Ейми е единствената, в 

която те се появяват.  

 



 

Слайд 15:  

Рибси също е страхотен герой. За момента знаем, че живее с Хенри и двамата се 

разбират чудесно. Но как е започнало всичко, сигурно ще разберем съвсем скоро от 

книгата за самия Рибси… 

 

Слайд 16:  

Както вече разбрахте, почти всички герои живеят на улица „Кликиитат“. И ако някой 

ден се озовете в Портланд, САЩ, не пропускайте да пообиколите квартала – вероятно 

ще срещнете не само Рамона Куимби, но и Хенри, и Рибси и другите забавни герои на 

Бевърли Клиъри! 

 

 

 
 

 


