
 Вие знаете ли за 

магазина По-По-Най в 

страната Идеалия? Там се 

продават най-вкусните 

лакомства  и  най -

з аб ав ните  играчк и . 

Рафтовете са пълни с най

-големите шоколади и 

най-желаните сладкиши. 

Продава се чипс в 

големи, големи пакети и 

апетитни пици с много 

кетчуп. В него има най-

големите, най-редките и 

най-сладките плодове. 

Още по-интересно е, че 

има изобилие от играчки, 

всякакви телефони, 

таблети с последните 

игри в тях. Има различни 

топки, скейтбордове, 

ролери и колелета, Ако 

играчките ги няма, децата 

обясняват на специални 

ро б о т и ,  к о и то  ги 

изработват. В магазина не 

съществува думичката 

“няма”. И това не е 

всичко— добрата новина 

е, че в него не се 

използват пари.  

 Но има условие, за да 

влезеш там, не всеки 

може да отиде. Допускат 

се само онези деца, 

които винаги са си 

н а у ч и л и  у р о ц и т е , 

написали домашните, 

както и онези деца, които 

винаги помагат у дома и 

са винаги старателни във 

в с и ч к о .  Н а й - о б щ о 

казано—децата По-По-

Най. 

Вие вече били ли сте 

там? И аз не съм холил, 

но продължавам да 

опитвам...  

 Валентин Апостолов 4 д клас 

 

Искам да видя аз 

Снежанка и Марулка. 

И да си играя с 

джуджетата мили. 

Да скачам и пея сТуити и 

Джери. 

А после да гледам как 

Том гони Силвестър. 

В чуден свят аз да вляза  

и повече да не изляза. 

С песни, танци и игри,   

да се забавлявам до зори. 

Денислава Георгиева 4 г клас 
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 Един ден малкият Николà и 

семейството му се прибираха от 

Молла. Той много се забавлява 

там. Майка му му беше обещала да 

му купи шоколадов сладолед на 

връщане. Но той трябваше да й 

каже ,  че  има двойка  по 

математика. Наясно беше, че и без 

това тя ще разбере, когато си 

приготвя чантата.  

 Когато отидоха в магазина за 

сладолед, майка му го попита:  

 - Ванилов или шоколадов 

сладолед искаш? 

Николà не издържа: 

 - Мамо, имам двойка по 

математика, не заслужавам да ям 

сладолед! - и се разплака. 

- Мило мое момче, ти беше честен 

с мен, затова и аз сега ще ти купя 

сладолед. Старай се повече да не 

допускаш да имаш двойки.  

- Благодаря мамо, обещавам, че 

повече няма да се повтори! 

 И така той си избра смесен 

сладолед и никога повече не 

получи двойка по математика, 

защото се подготвяше старателно 

за училище. 

Йоана Дафова 4 д клас 

 

Стр.2 

 

Детско вестниче 

Малкият Николà 

 Имало едно време един вълк. Той много обичал да вие на лунна светлина със 

своите приятели. Но един ден се скарали. Той много се натъжил и отишъл сам на 

скалата, където обикновено си виели. Той 

започнал да вие толкова тъжно, че другите го 

чули и веднага се присъединили. Така се 

сдобрили и никога не се скарали отново. 

                                      Ивайла Котакова 4б клас 

 

Вълкът 

Приключенията на Моливко 
Една мрачна студена нощ Моливко скиташе с една книга, но не коя да е книга, а книгата за 

Приключенията на Моливко. Там той пишеше за своите приключения, например за спасяването на 

принцесата от захар, запушване на вулкани и много други. Един ден обаче се появил един много 

лош човек, наричан “Цар Студ”. Той откраднал книгата на Моливко. Моливко се натъжил ужасно, но 

след това изпълнил всички желания на лошия човек и си върнал отново книгата. 

Кристиян Иванов 4 в клас 



Един ден едно 

младо пони се 

р а з х о ж д а л о  е 

свободната гора. То 

било още малко и 

не знаело, че там  

има кококрица. Тя 

била с глава на 

кокошка и с тяло на 

змей. Нейните очи 

били червени и 

когато погледнел 

някой в очите й, 

той се вкаменявал. 

Отидел ли някой 

там, никога не се 

връщал да разкаже. 

Понито се казвало 

Срамежливка. Тя чула 

някакъв звук и 

отишла да види. 

Звукът идвал от 

кококрицата. Била 

много страшна. Но 

Срамежливка се 

изправила срещу нея 

и казала: 

 - Ти не трябва да 

вкаменяваш понитата! 

Не знаеш какво ни 

причиняваш! 

Но кококрицата се 

обидила и се ядосала. Погледнала 

понито и то започнало да се 

вкаменява. Но не загубило 

надежда, а казало безстрашно: 

- Престани и се извини на 

всички в Понивил! Промени се и 

ще имаш приятели! 

Кококрицата се засрамила и 

камъкът по краката на понито се 

счупил. Срамежливка получила 

белег, но станала една от всички 

понита в Понивил. 

Ванеса Георгиева 4 г клас 

Имало едно време една 

пчеличка, на име Bee. 

Тя била самотна, 

защото през деня 

р о д и т е л и т е  й 

излизали от кошера, 

за да събират мед. 

Един ден тя излязла 

тайно. Тогава за пръв 

път видяла света навън, за пръв 

път събирала мед. 

Т о л к о в а  м н о г о  й 

харесало, че от този 

момент нататък всеки ден 

ходела да събира мед със 

своите родители. 

Виктория Момчева 4 е клас 

още го нямало. Роджър много се 

притеснил, но изведнъж се сетил: 

- Та това е Джон, той е 

костенурка! 

Точно по това време се 

почукало на вратата.Бил Джон. 

- Извинявай за закъснението! 

- Няма нищо, влизай. 

И така те си прекарали чудесно. 

Ангел Синков 4 д клас 

Имало едно време един заек, на 

име Роджър и една костенурка, на 

име Джон, които били най-добри 

приятели. Макар че се различавали 

много един от друг, те все пак 

били заедно и се разбирали 

чудесно.  

Веднъж Роджър поканил Джон в 

хралупата си на чай за 11 часа. 

Вече било 12:45 часа, а Джон 
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Роджър и Джон 

Срамежливка 

Стр.3 

Пчеличката Бий (Bee)  
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Тогава се сетило за 

вълшебната отвара  в 

джоба си. Изпило я и се 

в ъ р н а л о  у  д о м а 

щастливо. 

Габриела Кунева 4 г клас 

Едно момче, на име Хари 

Потър, било изследовател. Но 

живеело в друго измерение, далеч 

от нашето. Много му харесвало 

там, обичало училището си, било 

отличен ученик, но все искало да 

дойде в нашето измерение, за да 

види какво е тук.  

Така и станало.Когато дошло 

обаче не останало очаровано.  

Качило се веднъж на един 

автобус и една жена го попитала 

откъде идва. То й разказало, че е 

магьосник и живее в друго 

измерение, и тя започнала да му се 

смее. Слязло от автобуса, но 

нямало нито пари, нито къде да 

спи. Седнало на една пейка и 

започнало да се моли роднините 

му да успеят да го върнат у дома. 

Хари Потър  

Намерете ни на адрес : 

www.ouaprilov.org 

Ние сме като всички, но го 

правим по-добре! 

Биляна Демирева 4 г клас 


