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СТРАНИЦА 1 

НОВА ПЧЕЛИЦА 
През 2021 г. се навършват 150 години от излизането на първия брой на 

„Пчелица“ – първото българско списание за деца. А ние, учениците от 

ОУ „Валери Петров“, решихме да продължим делото на Дядо Славейков 

с нашата „НОВА ПЧЕЛИЦА“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ОРЕЛ, РАК И ЩУКА 

 
Басня 

 
     Орел и рак и щука, не зная по 
каква сполука, такваз им работа 
дошла да теглят на едно кола. И 
ето те се впрягат, напъват се 
напрягат, ей тъй, че ще се 
пукнат пак, а пустите кола не 
мръдват пак. Те можеха покара 
най-лесничко товара, но на, 
орелът кат крилат, все теглел 
нависоко, кир Рачо – теглел 
наназад, а щуката – в дълбоко. 
Кой крив, кой прав – не знам, 
товарът и до сега там. 
 
Несговорна дружина - не могат 
си почина. 

„Книгите и вестниците могат да мислят, говорят и правят 
зло или добро. Един лош вестник или една лоша книга са 
също тъй опасни, както може да бъде опасен и един лош 
човек… Който прочита някоя лоша книга, прави това 
истото, което би правил, ако да се сбереше с лоши 
человеци. Кое от двете предпочитат нашите малки 
читатели? Всяка книга, всякой вестник има душа, която 
има добър или лош дух. Тя е душата на списателя или 
съчинителя им, а когато тая душа мисли и говори в 
редовете на книгата, тя действува връз онези, които я 
четат също тъй, както би действувал връз тях лично 
самият той человек…”. 
 

 

 
 

          ДОБРО И ЗЛО 
 
Който прави добрини, 
той от злото бива спазен; 
който прави все злини, 
той е на светът омразен. 

 
 
                                                                           
 

 
 

 
 
     ДЕН И ЧАС 
 
Денят не убивай,  
часът не губи, 
стягай се, учи се  
и трудът люби. 
 
 
  
 
         ТРУД И РЕД 
 
За нищо да та не мързи, 
за всичко време и ред пази! 
Не без време после да се 
трудиш, 
сбърканото в ред да туриш. 
 
 
 
 

 

 
 
 
          ВРЕМЕТО 
 
Времето е чисто злато, 
можеш да си набереш, 
но помни, че е крилато, 
хвърка, бяга щом се 
спреш. 

Петко Рачов Славейков 
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КАЗВА СЕ ПРИЯТЕЛ ПРЪВ… 
                   А ПРИЯТЕЛСТВОТО Е… 

Денислав Петков IV в клас 

Ния Миланова IV в клас 
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Невероятните приключения  

на кончето Сапфир продължават. 

 

 

Никол Николова III а клас 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

НИЕ СМЕ ТВОРЦИ, ПИСАТЕЛИ И 
ЗАВИНАГИ МЕЧТАТЕЛИ 

 

 

Неочаквано приятелство 

Василена Андреева, IV в клас 
         Една лятна вечер Мър – Мър - малко котенце с рижа козина и меко коремче, 
седеше на покрива на къщата и мислеше за живота на улицата, за свободата и за 
забавлението. Изведнъж се появи неговия приятел Катфуциус – снежнобял 
котарак, с пухкава, като на облак опашка и зелени, като пролетна трева очи. 
- Здравей, Мър – Мър. Този път ще дойдеш ли навън с мен? Сега няма 
кучета, затова няма от какво да се страхуваш. 
- Да, мога да дойда! Но трябва да ме върнеш преди изгрев слънце. 
         Двамата приятели тръгнаха по улицата с малки светлинки, които се 
опитваха да пробият сградите. Бегълците се качиха на една къща, но изведнъж 
Катфуциус падна в комин. Той успя да излезе, но козината му беше станала 
черна. Докато се разхождаха обаче, срещнаха Джек – голямо куче с цветни петна 
по козината, вирната опашка, щръкнали уши и малко черно носленце. То ги 
подгони. По едно време Катфуциус изчезна. 
- Катфуциус, къде отиде? – попита разтревожено Мър – Мър. 
          Не се чу никакво мяукане. Мър – Мър бягаше с всички сили, но напразно, 
защото стигна до улица без изход. Осъзна, че нямаше накъде да тръгне, а Джек 
се приближаваше все повече и повече. 
          Но нищо не беше приключило, защото къде мислите отиде Катфуциус? Той 
беше заобиколил и беше се качил на покривите на къщите. Беше като 
светкавица! Най – после видя кучето и се хвърли отгоре му. То скимтеше и 
квичеше, но накрая добродушно свали котката от главата си и каза: 
- Повече никога няма да ви безпокоя! Извинявам се, но днес бях много 
гладен и нервен!- рече Джек. 
- Няма нищо! Ще го преживеем, но искаш ли да си наш приятел и да те 
заведем при моите стопани?– попита Мър – Мър.- Имаме голям двор и някой 
трябва да го охранява! 
- Да! Страхотна идея! Благодаря ви от сърце! – отвърна кучето. 
- Няма защо! – отвърнаха Мър – Мър и Катфуциус в един глас. 
          И така тримата приятели се запътиха към къщи. Мър – Мър и Джак влязоха. 
- Хайде, Катфуциус, идвай! 
- Може ли? 
- Разбира се, ти си мой приятел, а и няма да те оставя на кучетата! Също 
така ще ти предложа и баня и така ще бъдеш пак бял! 
- Благодаря ти, Мър – Мър! Никога няма да забравя постъпката ти! – каза 
Катфуциус. 
Мър – Мър пак беше щастлив. Макар и да не излизаше навън, той разбра, че най 
– важно е приятелството! 

Пролет 

 
Бурите затихват, 

зимата се навилня! 

Ята от пойни птички 
свиват си под стряхата гнезда. 

 

Събуждат се от дълъг сън 
животните в гората 

и разцъфват все по-хубави 

цветята. 
Щъркелите щракат с клюн от 

сутринта 

и крещят със цяло гърло: "Идва 
пролетта!" 

 

Александър Джунов, 4в клас 

Дракон в битка със своя меч 

 Преди много години, през I век, в един прекрасен ден, се излюпило драконче. Кръстили го Лоли. То имало златни 

криле и било покрито с жълти люспи приличащи на броня. 

 Щом дракончето се излюпило, мигом на негово място се появил говорещ вълшебен меч. Той бил остър като тигров 

зъб. Можел да разкъса всичко. Лоли полюбопитствал какво е това, приближил се и 

опитал да го вдигне, но понеже 

бил още мъничко, току-що 

излюпено драконче  не успял да 

вдигне тежкия меч и паднал. 

 След няколко дни Лоли и 

вълшебният меч се сприятелили. 

Дракончето заяпнало, взело меча 

и другарите тръгнали на пътешествие. Лоли видял толкова непознати 

неща. Срещнал пъстри пеперуди, прекрасни цветя и много зелени 

дървета. Възхитен от красотата около себе си, Лоли запял: 

- Аз съм безстрашен 

с меча ми опасен. 

Дракончето Лоли 

даже великан 

може да пребори.- мечът припявал с него… 

Приказката е част от книжката с магични приключения на IIВ 

клас. Автор на тази приказна история е Дарин Димитров – 9 год., 

ученик от IIВ клас. 
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КНИЖКА ЧУДНА МИ ШЕПТИ… 
АЗ ПРОЧЕТОХ Я! А ТИ? 

НИЕ СМЕ ТВОРЦИ, ПИСАТЕЛИ И 
ЗАВИНАГИ МЕЧТАТЕЛИ 

 

Приключенията на Макс и Мило 

Виктория Бекова, IV в клас 

   Мария имаше малко коте. То се казваше Мило. Един ден на сладурчето му стана скучно. Гледаше през прозореца 
другите котки и се чудеше: „Какво ли е да си улично коте?“  
Мария и нейните родители излязоха навън. Докато гледаше през прозореца, Мило видя Мими да гали друго коте. То си 
помисли, че стопанката му го харесва повече. От мъка котето скочи през прозореца. Обърна се назад и каза: 
- Довиждане, Мария! Ще ми липсваш! Дано да си по-щастлива с него! 
И тръгна самотно из улиците… Както си вървеше, срещна едно куче. То се казваше Макс. Той нямаше лошо намерение към 
котето, обаче палавничето не знаеше това. Хукна да бяга, а след него и Макс. Кучето започна да вика на котето: 
- Спокойно, Мъниче! Спри да бягаш! Не искам да ти направя нищо лошо! 
 При тези думи животното спря да бяга. 
- Тогава защо ме гониш? – попита Мило. 
- Искам да имам нов приятел, защото всички ми се подиграват, че съм грозен и не искат да играят с мен - обясни 
кученцето. 
- Тогава, здрасти, мой нов приятелю! Аз се казвам Мило. А твоето име какво е? 
- Аз се казвам Макс и съм на осем месеца и три дена. 
По това време излезе съседът Гошо. Макс не го харесваше. Той се втренчи в него и направи ядосана муцунка. 
- Какво гледаш? – попита Мило 
- Гледам съседа Гошо. 
- Аааааа, Гошо, намръщеният съсед ли?! И аз не го харесвам. Когато ни идва на гости, никога не връзва неговото 
нахално куче Шаро! Той се възползва от това и нарочно ме гони и хапе за опашката! - разправи Мило. – А ти защо не го 
харесваш? 
- Аз не го харесвам, защото винаги когато го ближа по ръката, само ми се кара и удря зад ушите! – обидено каза Макс 
– Имам идея! Ела с мен и се скрий зад онзи храст! 
Тогава Макс изскочи и се изпишка в обувката му и ритна вратата с левия си крак. Намръщеният съсед отвори вратата и си 
обу обувките. 
- Шааарооо! 
Той си мислеше, че Шаро е направил белята и започна да му дърпа ушите ! 
- На ти! – рече с крива усмивка Мило. 
Горкият Шаро! Не знаеше какво се случва и гледаше стопанинът си като потресен. 
Мария чу силния крясък и отиде да види какво става. И пред портата кой ли да види? 
- Мило?! – запита се учудено Мими – Какво правиш тук? 
Понеже котето не можеше да говори, не можа да обясни какво стана. Стопанката му го взе и го прегърна. След това се 
сбогуваха с Макс и се разбраха кога да направят следващата си пакост! 
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Теодор Тодоров I б клас Теа Петкова  I б клас 

Йоана Петрова  I б клас 

НА ПЪТ КЪМ ПАМЕТНИЦИТЕ – СИМВОЛ НА БЪЛГАРСКИЯ ДУХ! 

МОЯТА ПРЕКРАСНА РОДИНА! 
ДАЙ ИДЕЯ! НАКЪДЕ ДА ЗАМИНА? 
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МОЯТА ПРЕКРАСНА РОДИНА! 
ДАЙ ИДЕЯ! НАКЪДЕ ДА ЗАМИНА?  

 

60 години от първия полет на човек в Космоса 
12 април - Международен ден на авиацията и 

космонавтиката 

Бияна Трифонова III а клас Никол Николова III а клас Даная Тодорова  III а клас 
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Никол  

 

  

ХАЙДЕ ДА СПОРТУВАМЕ, 

НА СЛЪНЦЕ ДА ЛУДУВАМЕ!  

ПОСЛЕ ДА СИ ХАПНЕМ СЛАДКО 
С МАМА, ТАТИ, КАКА, БАТКО! 

                               Шотокан карате-до 
      
      Шотокан е стил в карате с основател Гичин 
Фунакоши,който 
прави първата демонстрация  през 1922г.  в Токио. 
      Основано е на 20 принципа,някои от които са: 
  -Не забравяй,че карате-до започва и завършва с рей / 
поклон /- 
ако не се практикува с чувство на почит и уважение,то  
е просто форма на насилие. 
  -Каратето е на страната на справедливостта – само, ако 
няма  
друг избор практикуващия карате трябва да изрази 
силата си като оръжие. 
-Първо познай себе си ,след това другите-трябва да си 
наясно със 
своите силни и слаби страни. 
-Карате се учи цял живот-всеки ден ставаш по-добър от 
вчера. 
-Не мисли,че трябва да победиш.По-скоро мисли,че не 
трябва да загубиш. 
   Удари с ръце: 
-ой дзуки- с напад,юмручен  удар; 
-гияко дзуки-удар с юмрука на задната ръка; 
-уракен учи- удар с обратната страна на юмрука и 
други. 
   Удари с крака: 
-мае гери- преден удар с крак; 
-йоко гери –страничен удар с крак и други. 
    Защитни техники: 
-гедан барай-долен помитащ блок; 
-сото уке-външен блок с предмишницата; 
-аге уке –горен блок  и други. 
 

Далия Йорданова – III б клас 
 

 

Никол Павлова  IV в клас 

Даниел Спасов  IV в клас 

Росица Фердинандова  IV в клас 
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Скъпи приятели, 

художници, писатели, 

ако ви харесва това, което сме сътворили, 

ако от нашата Пчелица сте се вдъхновили, 

ако искате и вие да сте част от нея 
и имате някоя страхоооооотна идея, 

Моля, споделете, напишете, украсете 

и на нашите редактори я представете. 

Нашата пощенска кутия ще приеме 
вашите творби по всяко време! 

ПЪТЕШЕСТВИЕ КЪМ ПЛАНЕТИ И ЗВЕЗДИ ЗА ПЪРВОКЛАСНИЦИ! 

ВЕСЕЛИМ СЕ И ИГРАЕМ! НО И 
МНОГО ЗНАЕМ! 


