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Душанка Панкова  

Скопје  

 

ТРИТЕ ПРАСИЊА 
 

Многу одамна, на еден имот, си живееја неколку семејства пра-

сиња. Меѓу нив беа и прасињата Темелко, Бушавко и Палавко. Тие 

заедно беа стари 110 месеци. Колку месеци имале заедно пред 10 

месеци? Колку месеци ќе имаат заедно по 1 година? 

Еден ден тие решија да 

тргнат по својот пат. Си 

нарамија по едно стапче и 

на него врзаа мала бовча, 

полна со овошје и слатки. 

Во трите бовчи имаше 10 

круши. Во третата бовча 

имаше повеќе отколку во 

втората, а помалку отколку 

во првата. Во која бовча имаше најмногу круши? Во која бовча има 

најмалку круши? По колку круши може да има во секоја бовча?  

Трите прасиња се поздравија со сите и тргнаа по патеката во 

потрага по ново живеалиште.  

Пешачеа напорно цел ден. Вечерта стасаа до една голема шума и 

решија да одморат. На благата падинка здогледаа прекрасна зелена 

ливада со сочна трева и на неа неколку дрвја виснати од плодови. 

Над дрвјата леташе јато врапчиња. На три дрвја слетаа 36 врапчиња. 

Од првото дрво полетаа 4 врапчиња, од второто 6, а од третото дрво 

полетаа 8 врапчиња. Така, на сите три дрвја остана ист број на 

врапчиња. Колку врапчиња слетале на секое дрво? 

Во близината течеше мирно поточе, а воздухот беше толку свеж  

и чист, што трите прасиња решија тука да останат. Изморени, легнаа 

на тревата и заспаа во длабок сон. 

Утредента ги разбуди сонцето. Цело претпладне тие трчаа, се 

тркалаа, се капеа во поточето. По некое време Палавко праша: 

-  Колку е часот? Гладен сум!  
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- До крајот на денот остана уште една третина од она време што 

помина од почетокот на денешниов ден - одговори Темелко. Колку е 

часот? 

Тогаш Темелко, најголемото прасе, се замисли и им рече на 

своите браќа: 

- Мама не би била задоволна со нас. Мислиме само на игра и за-

бава, а треба да изградиме засолниште. 

Бушавко и Палавко мислеа дека тој се шегува, но кога го видоа 

сериозен, почнаа да му се потсмеваат. 

   - Од што се плашиш Темелко? Не гледаш ли дека овде се е мир-

но и безбедно? 

Но, Темелко решително почна да собира од глината со која дото-

гаш си играа покрај реката. Насобра доволно и почна да прави тули 

и да ги остава да се исушат на сонцето. Секоја тула имаше маса од 

3кг. Колку дкг и колку г има секоја тула?    

Работата беше тешка и тој побара помош од браќата, но тие само 

му се насмеаја и си ја продолжија играта. 

- А, што ќе се случи ако дојде волкот? - си помисли. - Како ќе се 

заштитат? - се прашуваше. 

Откако се исушија тулите, со нив Темелко изгради убава, безбед-

на куќичка. Куќичката беше долга 6м, широка 5 м, а висока 3 м. 

Пресметај ја површината што ја зафаќа куќичката! Пресметај  ја 

вкупната површина на ѕидовите!  

За тоа време Бушавко и Палавко не ја прекинуваа играта. Трчаа, 

скокаа, се валкаа во тревата, се прскаа со водата од потокот, се качу-

ваа на дрвјата. Набраа 12 костени. Ги поделија така што Палавко 

доби 2 пати повеќе од Бушавко. Колку костени имаше секој од нив?  

По некое време, Бушавко ја виде куќичката на Темелко и си 

помисли: 

- Ако размислам малку подобро, Темелко не згреши. И јас треба 

да си изградам засолниште. Но, нема да се трудам толку многу како 

него и да градам куќичка од тули. Мојата куќичка ќе биде направена 

од штици. - си помисли и веднаш се фати за работа.  

Бушавко исече едно старо дрво од работ на шумата, исече штици 

и ги закова. За миг куќичката беше готова.  
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Сето тоа, смеејќи се, го гледаше Палавко. Тој си продолжи со 

играта. Си набра 48 оревчиња и ги стави во џебовите. Во десниот 

џеб стави 3 пати повеќе отколку во десниот. По колку оревчиња има 

во секој џеб?   

Но, кон крајот на денот 

почувствува студ. Набрзина 

собра неколку трски од бре-

гот на поточето, ги потпре 

една на друга и ги покри со 

искорната трева. Така си 

направи засолниште и влезе 

внатре за да ја мине ноќта. 

Но, за кусо време, слуш-

на некакво тропање и еден зарипнат глас: 

- Добро вечер! Јас сум, Волчко! Ајде, излези да ти покажам неш-

то! 

- Ха, не сум будала па да излезам! Знам, ти сакаш да ме изедеш! - 

одговори исплашено Палавко. 

Тогаш Волчко дувна со 

сета сила и ги оддува нај-

напред тревата, а потоа и 

трските. 

Палавко се вдаде во бега-

ње и одвај стаса до куќичка-

та на Бушавко. За тоа време, 

Бушавко си играше со чети-

ри топчиња: зелено, жолто, 

црвено и сино. На колку на-

чини може да избере три топчиња? На колку начини може да избере 

две топчиња? 

Кога стаса, Палавко набрзина му раскажа што се случи, а Бу-

шавко го смируваше: 

- Не плаши се, де, во мојава куќичка сме безбедни! 

Но, набргу слушнаа некакво тропање и зарипнат глас: 
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- Добро вечер! Јас сум, Волчко! Ајде, отворете да Ви покажам 

нешто интересно! 

- Ќе ти отвориме, Волчко ако ја решиш задачава. Колку часови 

има во  една третина од денот? 

Волчко мислеше, мислеше, но не можеше да се досети. 

- Аха, па ние не сме глупави! - рекоа Палавко и Бушавко. -  Знае-

ме дека сакаш да не изедеш! - викнаа тие. 

Тогаш Волчко почна да 

дува со сета сила. Но, куќич-

ката од штици беше поцврс-

та и не попушташе. Тогаш 

тој силно удри со рацете и 

нозете и даските се скршија.  

Палавко и Бушавко нека-

ко избегаа и се вдадоа кон 

куќичката на Темелко. 

За тоа време, Темелко си 

играше математика. Го запиша бројот 100 на пет различни начини, 

секогаш користејќи по пет цифри и различни математички опера-

ции. Обиди се и ти! 

Кога стасаа, Палавко и Бушавко набрзина му раскажаа што се 

случи, а Темелко им рече: 

- Не грижете се, мојата куќичка е безбедна! 

Набргу слушнаа некакво 

тропање и зарипнат глас: 

- Добро вечер! Јас сум, 

Волчко! Ајде, отворете да 

ви покажам нешто многу 

интересно! 

- Ќе ти отвориме, Волчко 

ако ја решиш задачава. 

Колку е една деветина од 

три часа? 

Волчко мислеше, мислеше, но не можеше да се досети и пак 

почна да тропа на вратата. 
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- Е, Волчко, знаеме ние што сакаш од нас! - му рекоа трите пра-

сиња - Не излегуваме! - викнаа во еден глас. 

Волчко почна да дува со сета сила, но куќичката не сакаше да 

мрдне. Почна да удира со рацете и нозете со сета сила, но куќичката 

остана неоштетена. Потоа се досети, се качи на покривот и се обиде 

низ оџакот да се спушти во домашното огниште. 

Но, Палавко, Бушавко и Темелко ги следеа сите негови движења 

и навреме го потпалија огништето и на него ставија голем котел со 

вода. Во котелот ставија 3 кофи вода. Секоја кофа собираше по 8 л 

течност. Колку литри вода ставиле во котелот? 

Кога Волчко почна да се спушта низ оџакот, почувствува некаква 

топлина. Но продолжи со спуштањето и падна право во казанот со 

врела вода. Волчко вресна од болка и безглаво избега низ вратата 

која што Палавко ја држеше ширум отворена.  

Откако Волчко избега во шумата, Темелко се сврте кон Бушавко 

и Палавко и им рече: 

- Ветете ми дека од сега понатаму ќе се однесувате како добри и 

големи прасиња! 

Бушавко и Палавко си ја признаа грешката. Потоа Темелко ги по-

чести со колачиња. Третина од колачињата и уште едно му даде на 

Палавко. Третина од преостанатите колачиња и уште едно му даде 

на Бушавко. Нему му останаа 5 колачиња. Колку колачиња направил 

Темелко? 

Оттогаш тие живееја во куќичката од тули, а за Волчко никогаш 

повеќе не слушнаа. 

 


