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Кратки размисли за вежливостта 

       Мисля, че е добра идея да сме мили с хората. Не защото утре може да се 

окажем в зависимост един от друг и да не искам да ти помогна, защото си се държал 

грубо с мен. не защото може да се окаже, че трябва да работим заедно, а ще имаме 

горчив привкус от миналото. Не защото ще сме кисели и вместо да се усмихваме на 

вечеря, ще се мръщим на света и ще се чудим защо е толкова лош. 

       Вежливостта, добрият тон не костват много, а ни дават много. Отварят 

врати като с вълшебна пръчица. Просто едно “моля”, една усмивка, едно 

“благодаря”…Проста формула, която гарантира винаги успех. Те са като бумеранг, 

който се връща, вдъхва кураж, помага. Добрите обноски – те са важните неща, на 

които трябва да се научим всички.                                 

       И тук вмъквам тежката артилерия – няколко мисли на Платон по темата: 

Добрите хора нямат нужда от закон, който да им казва да 

са отговорни, докато лошите винаги намират начин да го 

заобикалят. 

Всеки човек лесно може да нарани, но не всеки може да 

направи добро другиму. 

Не искате ли вместо с лакти и юмруци, с груби и обидни думи 

да се опитаме да призовем на помощ щедрата усмивка и 

вълшебните думи и заедно да направим света по-добър и по-

усмихнат.  

       Аз ви подавам ръка и ви дарявам широка усмивка…На ход сте вие! 

ИЗ УЧИЛИЩНИЯ ЖИВОТ  ПАМЕТ БЪЛГАРСКА СТРАНИЧКА НА УЧЕНИКА 

ЗАБАВНА СТРАНИЧКА 

ЗА  НА-МАЛКИТЕ 

ГОРЕЩО  ИНТЕРВЮ                                                           

ПРИКАЗКИ ЗА ДОБРОТО 

 

 

 

 

УНИКАЛНА БЪЛГАРИЯ АЗ ОБИЧАМ ДА ЧЕТА 

 ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ… 

Издава ателие “Млад журналист” при 

Основно училище “Христо Ботев” с.Търнава,Обл.Враца 

 

Основно училище “Христо Ботев” с.Търнава,Обл.Враца 

Бр.3 
2014/15 

Цена 1лв. 
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За повече усмивки...   
УСМИВКАТА 

Не знае никой преди колко века 

разбудила е тя човешкото в човека. 

Но струва ми се - в нощ студена 

от майчина целувка е родена. 

И днес на твойте устни тя цъфти, 

усмихнеш ли се - хубава си ти! 

Усмивката. Тя води двама млади 

към върхове и звездопади. 

Усмивката! Със свойта нишка лека 

човека тя привързва към човека. 

Една-едничка груба дума 

разкъсва нишката. Тогава 

усмивката - снежинка - се стопява. 

Тя с пролетта цъфти, а зиме 

прецъфтява 

и често се покрива с пепел като жар. 

За равни тя е, не - за роб и господар. 

Не бива без усмивка дом да има, 

без нея по света ще бъде вечна зима. 

Щастлив ли си, изпълнен ли си с вяра, 

пази усмивката да не умре! 

Усмивка нека грее 

вред България 

като спокойно слънчево море. 

Усмивката да върнем! Да спасим света 

с усмивката на радостта. 

Човешката усмивка на доверие, която 

не се купува даже и със злато! 

 

Лъчезар Станчев 

 

 

 

 

 

 

 

Ако срещнеш приятел, на когото му липсва усмивка, дай му една от твоите! 

 

Усмивката прави богати тези, които я получават, без да ограбва онези, които я 

дават!  

 

Когато животът ти дава сто причини да заплачеш, покажи му, че имаш хиляда 

причини да се усмихваш. 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=858595034174185&set=a.172128686154160.36831.100000710902487&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=858595034174185&set=a.172128686154160.36831.100000710902487&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=858595034174185&set=a.172128686154160.36831.100000710902487&type=1
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 На 30 октомври 2014 год. ученици 

от VІ припомниха голямата заслуга на народните 

будители за събуждането на българския дух. Те 

изтъкнаха, че и днес ние се нуждаем от хора, които да 

поддържат народното самосъзнание 

 На 30.10.2014 година във 

фоайето  на Читалището се 

проведе общоселско тържество по повод  Деня на 

Търнава. Участваха музикално студио „Дъга“ с 

ръководител Виолин Петков , Мажоретният състав на г-жа 

Савчева  и Гергана Антовска  от VІІІ клас, която изпълни 

стихотворението „Търнава“ от нашия съгражданин 

Радослав Линковски. 

 Община Бяла Слатина обяви конкурс  за есе  на тема  

„Има ли будители днес?“ . Участваха няколко ученици от 

седми клас. Цветелина Диловска  зае престижното трето 

място 

 На 03.11.2014 година  в нашето училище се проведе 

празник –Хелуин, имаше много маски ,зомбита и принцеси. 

Най-активни бяха учениците от втори клас, а най-пасивни 

осмокласниците. Журито беше в състав:Румяна Комитска – 

председател, Татяна Мариновска  и Гергана Антовска – членове. Всички много се 

забавляваха. Създаде се весело настроение.  

 По инициатива на Ученическия съвет от 07.11.2014 

година всеки  петък от 7,30 часа в нашето училище се 

играят хора .Заедно малки и големи, учители, 

служители и родители започват деня с приповдигнато 

настроение и по-голям хъс за работа.  

 14 ноември посветихме 

на Деня на толерантността , 

който се падаше в неделя. 

Розови сърчица , изработени от УС, получиха всички  

ученици.Цвети и Йони  от VІІ клас, Гергана от VІІІ и Марина от 

V клас  изиграха забавен скеч  пред всички класове . Имаше и 

награди от Амалипе  - Петранка Миленова  - модератор към 

Амалипе  обяви резултатите от конкурса  за есе на тема  „Какво 

значи да си толерантен?”  
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 От 17 до 23 11.2014 година в училище  се проведе 

„Седмица на бащата“. Имаше различни инициативи : В час 

по модул  ФВС – 7 и 8 клас  премериха сили по  волейбол . 

Участваха и родители. Пламен Пешев – родител на 

второкласник , разказа на момчетата за спорта – колко 

важен и полезен е , а след това изиграха срещата.Благодарим 

му! 
 

  На 19 ноември се проведе  конкурс  „Мис и 

Мистър вежливост“  по инициатива на Ученическия 

съвет. Борбата беше много атрактивна и интересна.   

За мис Вежливост  единодушно беше избрана 

Гергана Антовска от VІІІ клас , а Мистър Вежливост 

стана Шериф Демирли от шести клас . Журито се 

състоеше от бащи . Председател Альоша Бориславов – баща на 

петокласник , членове Цветомир Динев – баща на второкласник и 

шестокласник и  и  Димитър Аспарухов – баща  на осмокласничка. 

 

 В петък  на 21 група ученици се срещна с дядо на наши  ученици, 

бивш пожарникар. Той разказа колко трудна и важна е тази 

професия. Методи Аладинов  спечели симпатиите на всички със 

своите  интересни преживявания. 

 

 Концертът  в Алтимир  в чест на 

Деня на християнското семейство  

стана традиция за нас. В него участваха 

деца от Алтимир, които учат в нашето училище и деца от Търнава. 

Всички много ни се радваха и бяха доволни, че показваме уменията на 

техните деца.Получихме подарък от Читалището и Кметството от 

Алтимир -  дръвче „Кедър“ да си го засадим в нашето училище. 

Присъстваше и кмета Благой Симеонов , Читалищното настоятелство, 

много родители и бивши учители. Благодарим на  търнавските 

родителите, които със собствен превоз помогнаха за извозването на деца та – участници в концерта 

 

 Стана традиция в часовете по ДТИ при г-жа Теодосиева  

учениците да готвят  пици, палачинки и бисквитени торти.  

 В края на месеца очакваме гости от НМД. За срещата с тях 

очаквайте репортаж в следващия брой. 
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                           По случай Седмицата на бащата учениците от VІ клас в час по ЗИП 

– БЕЛ  написаха съчинения за своите бащи. Ето някои от тях 

МОЯТ  ТАТКО 

Георги Бориславов, VI клас 

 Моят татко се казва Борислав. Той е на 38 години , работи в София като майстор по хидроизолация. Татко има слаба 

фигура, но е много жилав и здрав. Има среден ръст. Лицето му е мургаво, черна коса и кафяви очи. Обичаме заедно да 

ходим за риба.                                                                                                                                                                                         

Татко е важен за мен, защото ме е създал и се грижи да имам каквото ми трябва. Учи ме да бъда добър и как да се отнасям 

с хората. Той самият е много внимателен със своите приятели и обича да разказва какво е било по-рано, колко по-задружни 

са били хората и никой никого не е обиждал.                                                                                                    Пожелавам му да 

печели повече пари, за да има и за мен. 

МОЯТ   ТАТКО 

Теодор Йонков, VI клас 

         Моят баща е на тридесет и седем години. Той е едър на ръст, лицето му е кръгло и бяло, има кафяви очи. Хобито му е 

да колекционира ножове.                                                                                                                                                                     

Аз и баща ми обичаме да ходим заедно  на спортна стрелба в гр.Враца. Татко е много важен за мен, защото ме уважава и  

ми помага във всяка ситуация. Той се отнася добре с хората, на никого не връща ръка и приятелите му много го ценят. 

Мисля, че много искам да приличам на татко и да бъда също такъв силен и добър човек като него.                                        

Моят баща ми е осигурил всичко необходимо, а аз му пожелавам  все така да уважава другите хора и да бъде добър към 

тях. 

МОЯТ  ТАТКО 

Александрина Миленова, VI клас 

           Моят баща се казва Милен и работи като строител. Той е млад и силен, работи много, но също така обича да почива. 

Тогава ходи за риба или слуша хубава музика.                                                                                                               Баща ми е 

човек с по-особен характер. Обича да говори истината , както и да я чува. Той е честен, обичлив, любезен, милостив и най-

вече – мил, добър и грижовен баща. Татко ми е важен за мен, защото ме е създал, грижи се за мен, а също и затова, че ме 

закриля и ми дава много топлина, от което аз се чувствам добре.                                                                                      От баща 

си не бих искала друго, освен да бъде все така добър, мил и загрижен баща. Желая му много късмет, щастие, здраве , любов 

и дълъг живот. 

МОЯТ ТАТКО 

Шериф  Демирли, VI  

           Моят баща се казва Ибрахим Демирли. Той е на 45 години. Професията му е каменоделец – скулптур. Той е среден 

на ръст, има стройна фигура. Лицето му е красиво, косата му е черна, очите му са кафяви.                                                        

Баща ми рисува много хубаво, но хобито му е риболовът. Той помага на всеки, който го помоли. Отнася се към всички хора 

с уважение. Вкъщи и навън се държи спокойно, не създава проблеми, не пие като някои други бащи , а хората го уважават 

заради това, че е много добър човек.                                                                                                                               Баща ми е 

важен за мен, защото прави всичко, което е нужно за порастването на едно момче. При всяка възможност ми дава да карам 

колата, за да стана добър шофьор.                                                                                                                               Татко ми 

осигурява всичко, от което имам нужда. Желая му здраве и живот, много късмет и щастие. 
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                                                                  ТИ СИ ИСТИНСКО ЧУДО     

 

Всяка секунда, през която живеем, е нова и неповторима за вселената, миг, 

който няма да се върне... А на какво учим децата си? Учим ги, че две и две 

прави четири и че Париж е столицата на Франция. А кога ще започнем да ги 

учим и на това, какво представляват те самите? Трябва да кажем на всеки от 

тях: Знаеш ли какво си ти? Ти си истинско чудо. 

Ти си неповторим. През всичките изминали години не е имало дете като теб. С 

твоите крака, ръце, сръчни пръсти, с начина, по който се движиш. 

Ти можеш да станеш Шекспир, Микеланджело, Бетовен. Имаш сили за 

всичко. Да, да, ти си истинско чудо! И когато пораснеш, ще можеш ли да 

нараниш някого, който също като теб е истинско чудо? 

Ти трябва да работиш — ние всички трябва да работим, за да направим света 

достоен за децата му. 

                                                                                                                                                        Пабло Казалс 

                                                                                                 

                                                     

От както се родих съм все така, 

завита с пелената на мечтите 

и слънцето държа си под ръка 

да свети денонощно. Без да питам 

за колко време се върти света,  

кога ще свърши, днес или пък утре, 

на мене ми харесва да летя, 

с усмивка да се будя всяка сутрин. 

Небето да ми бъде благослов. 

Звездиците от зло да ме закрилят. 

И с силата на цялата любов 

крилете си от вяра да ушия. 

А после да подскачам под дъжда 

сама и топла, мокра и прекрасна, 

отпила най – човешката вода 

и моля се на Бог да не порасна. 

От както се родих така се помня - 

дете прегърнало вързоп мечти 

и вятърът в съня си да подгоня, 

така усещам... този свят е жив.. 

Николина Милева 

 

 

 

И всеки път, когато се връщаше в къщата на село, я обземаше онова спокойствие и сигурност, което 
навремето изпитваше, заспивайки в скута на баба си. Това, което с годините бе станало нейн дом, бе 
пропито с толкова топли спомени, с аромат на изсъхнали билки, покрити с ефирна паяжина, 
спаружени от самота дюли, обрани от есенната градина и прашасали фотографии в шкафовете. 
Миризмата на вкусните бабини мекици бе изветряла с времето. Но споменът за мекия бабин глас, 
който я будеше сутрин рано, стоеше забравен, но съхранен в стаите. Те единствени пазеха и 
бабината рокля, и спомена за нея." 
 
Из "Рошавите мисли на едно влюбено момиче" - Галя Кутулева 

 

 

"Начинът да победиш гневния е с нежност, злия - с добро,  

скъперника - с щедрост, а лъжеца - с истина." 

индийска поговорка 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=859764497390572&set=a.172128686154160.36831.100000710902487&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=861611427205879&set=a.172128686154160.36831.100000710902487&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=858688737498148&set=a.172128686154160.36831.100000710902487&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=859764497390572&set=a.172128686154160.36831.100000710902487&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=859764497390572&set=a.172128686154160.36831.100000710902487&type=1
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Розовата долина 
 

    

В България 

съществуват 

безброй 

невероятни 

природни 

кътчета, 

едно от 

които е 

Розовата 

долина край 

град Казанлък.Казанлък е разположен в централната 

част на страната, а неговата розова долина обхваща 

земите на подбалканските полета – територията 

южно от Стара планина и източната част на долна 

Средна гора, която гледа към Розовата долина на 

юг. За благоприятните условия, които позволяват по 

тези земи да вирее сорта на маслодайната роза 

важна роля играят двете речни долини, които 

съставляват Розовата долина. Те са тази на река 

Стряма в западна посока и на Тунджа на изток, по 

известни съответно като Карловското и 

Казанлъшкото поле. В района на Казанлък, наред с 

живописната Розова долина има 2 резервата и 5 

защитени местности, вековни гори и множество 

невероятни природни красоти. Долината се намира 

в периферията на най – големия и изключителен с 

красотата си резерват в Стара планина – 

“Джендема”, който е част в Национален парк 

“Централен Балкан”. Границите на парка стигат 

почти до Казанлък на запад. В Розовата долина се 

отглежда грижливо и внимателно маслодайната 

роза, чието масло е ценна суровина за 

парфюмерийната и фармацевтичната 

промишленост. Пренесена преди векове по 

тукашните български земи от Индия през Персия, 

Сирия и Турция, розата Rosa damascena намира тук 

идеалното място, където да цъфти с невероятните си 

благоуханни цветове. От тях чрез дестилация и 

други процеси се получава така ценното розово 

масло. Благодарение на Розовата долина България е 

производител на 70% от розовото масло в света, 

което прави поставя страната на първо място в този 

селскостопански отрасъл.Огромна е славата на 

българското розово масло, което идва от Розовата 

долина край Казанлък. Многото си медали от 

различни световни изложения 

в Париж, Лондон, Филаделфия, Антверпен, Мила

но, маслото дължи на вековните традиции в 

производството му в Розовата долина. Розоберът 

става единствено на    ръка, за да могат максимално 

да се запазят крехките розови цветове. Брането 

започва при зори, като най-често трае до късен 

следобед. брането започва много рано сутрин и 

продължава най-късно до обяд. За да се запазят 

максимално аромата и влажността на розовия цвят, 

розоберачките в Розовата долина откъсват 

цветовете, точно когато са свежи, не прецъфтели, 

защото само тогава може да се запазят максимално 

аромата и влажността, важни за по-късната 

дестилация.                                                                         

По време на розобера и в дните на Празника на 

розата през юни месец Казанлък винаги се е радвал 

на особеното внимание на българските фотографи. 

Времето на розобера в Розовата долина е обикнат 

момент за снимки още от векове. Най-ранните 

фотографии, запечатали уникалната атмосфера в 

Розовата долина през есента са 1894 година. се 

дължи именно на организираното събиране на 

фотографи в тези дни на всеобщо празнуване.                                                                          

Празникът на Розата е един от най-забележителните 

фестивали в България и е възможен единствено 

заради случващото се в Долината на розите. Той се 

празнува за първи път през 1903 г., като оттогава 

традиционно се провежда през първия уикенд на 

юни – времето, когато цъфти нежната маслодайна 

казанлъшка роза из цялата Долина на розите, която 

разпръсква аромата си из въздуха наоколо. Днес 

Празникът на Розата се е превърнал в 

международно празненство, по време на което се 

избира царица на розата. Хиляди гости на Казанлък 

посрещат това празненство заедно с жителите на 

града, край който се разстила уникалната по рода си 

Розова 

долина. 

 
 
 

 

http://bghotelite.com/images/zabelejitelnosti/1/23/1.jpg
http://pochivka.com/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://pochivka.com/gradove/n20-8771-%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6
http://pochivka.com/gradove/n20-8802-%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD
http://pochivka.com/gradove/n20-18805-%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://pochivka.com/gradove/n20-8992-%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B5%D0%BD
http://pochivka.com/gradove/n20-8438-%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE
http://pochivka.com/gradove/n20-8438-%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE
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НЕ ПОДЦЕНЯВАЙТЕ СИЛАТА НА ДУМИТЕ! 

 

                                     Притча за двете жаби 

 

Група жаби подскачали по пътеката 

между цветята в един селски двор, но внезапно две от 

тях паднали в един дълбок съд с вода. Като видели 

колко е дълбок, другите решили, че с двете нещастни 

жаби е свършено. Пострадалите обаче не искали да се 

предават толкова лесно и с всички сили се опитвали да 

изскочат от съда. Останалите жаби ги гледали и не 

преставали да коментират, че усилията им са напразни. 

Накрая едната жаба се обезкуражила от думите им, 

паднала долу и умряла. 

Другата обаче продължавала да скача толкова силно, 

колкото можела. Останалите ѝ викали, че най-доброто, 

което може да направи, е просто да остане в съда и кротко да си умре. Но тя 

заподскачала още по-силно и накрая успяла да се измъкне от дълбокото. Когато 

другите я попитали не е ли чувала какво ѝ говорят, жабата им обяснила, че не е 

много добре със слуха и че през цялото време си мислела, че я окуражават. 

Тази история има две поуки: 

1. Човешкото слово има силата да дава и отнема живот. Окуражителната дума може 

да помогне на някого, който се чувства зле, и да направи деня му по-хубав. 

2. Обезсърчаващата дума, отправена към същия човек, може да го убие. 

 

           Давайте живот на хората. Не подценявайте силата на думите. Всеки може да 

каже нещо, което да сломи човек в труден момент. Достоен за уважение обаче е 

онзи, който окуражава останалите. 

 

                                                        из книгата 

"Скритият дар" на Джериес Авад 
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ДЕСЕТ ЗАПОВЕДИ ЗА РОДИТЕЛИ 

от Януш Корчак. 

 

• Не очаквай детето ти да бъде като теб или 

да бъде такова, каквото ти искаш. Помогни 

му да стане не като теб, а да бъде себе си. 

• Не изисквай от детето си да плати за всичко, 

което ти си направил за него. Ти си му дал 

живот, как може да ти се отблагодари? То ще 

даде живот на друг, той - на трети и така - 

това е необратимият закон на благодарността. 

• Не си изливай своите обиди върху детето, за 

да не ядеш на стари години горчив хляб. 

Понеже каквото посееш, това и ще поникне. 

• Не се отнасяй към неговите проблеми 

високомерно. Всекиму е даден живот според 

силите и бъди сигурен, че неговият живот не 

е по-малко тежък, отколкото твоят, а може би 

дори е по-тежък, тъй като то няма опит. 

• Не го унижавай! 

• Не забравяй, че най-важните срещи за 

човека са срещите с неговите деца. Обръщай 

им повече внимание - никога не можем да 

знаем, кого срещаме в детето си. 

• Не се измъчвай, че не можеш да направиш 

нещо за детето си. Измъчвай се, ако можеш, 

но не го правиш. Помни, че за детето е 

направено малко, ако не е направено всичко. 

• Детето не е тиранин, който завладява целия 

ти живот, не е само плод на плътта и кръвта. 

Това е скъпоценна чаша, която Животът ти е 

дал да пазиш и да развиваш творческия огън 

в него. Това е разкрепостената любов на 

майката и бащата, които отглеждат не 

"нашето" или "своето" дете, а душа, която им 

е дадена на съхранение. 

• Умей да обичаш чуждото дете. Никога не 

прави на чуждото дете това, което не би 

искал да правят на твоето. 

• Обичай детето си и когато то е 

неталантливо, неудачник, когато е вече 

възрастен човек. Общувайки с него, радвай 

се, защото детето е празник, докато е с теб. 

 

 

9 вълшебни израза, които 

улесняват възпитанието на 

децата 
 

1. Вместо нервното: "Хайде по-бързо, докога 

ще те чакам!", кажете: "Внимание, старт! 

Тръгваме!" 

2. Вместо заплахата, че ако не се изяде 

вечерята, няма да има десерт, използвайте 

следните думи: "След като тази мъъъъничка 

пържола изчезне от чинията, ще се появи нещо 

много вкусно!". 

3. Вместо грубото: "Прибери си играчките!", 

кажете със замечтан глас: "Ако беше 

вълшебник и можеше да си оправиш стаята…" 

4. Заместете сърдитото: "Не ми пречи!", кажете: 

"Поиграй си малко сам, а когато се освободя, 

ще си направим малък празник." 

5. Заменете недоволното: "Престани да 

мрънкаш, тениската с пирата е за пране, облечи 

тази, която ти давам." И кажете: "Виж, това е 

братовчедката на пиратската ти тениска. Хайде 

да я облечеш!" 

6. Вместо риторичното: "Ще си легнеш ли най-

после?", предложете: "Да ти покажа ли един 

хитър начин да се скриеш под завивката?" 

7. На мястото на безсилното: "Да не чувам: „Не 

искам!" неочаквано викнете: "Виж, дойде 

Капризчо, бързо го хвани, за да не ни разваля 

настроението!" 

8. Вместо досадното: "Колко пъти да 

повтарям…", кажете с тайнствен шепот: "Едно, 

две, три, предавам секретна информация… 

Повторете, какво чухте." 

9. Вместо менторското: "Изми ли си ръцете?", 

направете следното предположение: "Хайде да 

се хванем на бас, че ако си измиеш ръцете 

водата ще е черна!" 
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Децата научават това, с което живеят 

*Ако детето живее с критика, то ще се научи да осъжда. 

*Ако детето живее с враждебност, то ще се научи да се бие. 

*Ако детето живее с подигравки, то ще стане неуверено. 

*Ако детето живее със срам, то ще се научи да се чувства виновно. 

*Ако детето живее с толерантност, то ще се научи на търпение. 

*Ако детето живее с насърчение, то ще се научи на увереност. 

*Ако детето живее с похвали, то ще се научи да цени. 

Ако детето живее с честност, то ще се научи на справедливост. 

*Ако детето живее със сигурност, то ще се научи на доверие. 

*Ако детето живее с одобрение, то ще се научи да се харесва. 

*Ако детето живее с любов и приятелство, то ще се научи да открива 

обич в света. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=866834836683538&set=a.172128686154160.36831.100000710902487&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=866834836683538&set=a.172128686154160.36831.100000710902487&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=866834836683538&set=a.172128686154160.36831.100000710902487&type=1
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Знаете ли, че периода от 17 до 23 ноември е посветен на бащата? Не случайно 

Седмицата на бащата съвпада с Деня на християнското семейство. 
 

                         Баща – мечта: 8 практически съвета за създаване на успешен читател 

В подкрепа на кампанията “Да бъдеш баща” на Асоциация “Родители” вече ви разказахме колко е важна ролята на 

татковците за правилното развитие на детето като личност. Споделихме, че когато територията на четенето 

бъде “завзета” от татковците, те допринасят за бъдещето на малчуганите, като повишават грамотността и 

уменията им за четене, предават им своя опит, подкрепят ги в опознаването на света и засилват връзката баща – 

дете. 

Ето и няколко практически съвета, ако все още не знаете как да започнете: 

1. Ако не знаете какво да прочетете, изберете нещо, което ви се струва вълнуващо. Независимо дали ще бъде 

книга за велики личности, за вашето хоби или интересни факти от света на науката, важно е да сте ентусиазирани. 

Децата ще споделят вдъхновението ви. 

2. Дори и да не сте запален читател, вашето участие в читателски инициативи у дома може да повиши успехите 

на детето в училище. Следете с интерес задачите на отрочето ви, свързани с книгите – така ще му изпратите 

послание, че четенето е нещо важно!3. Разказвайте истории от своето детство. Децата обичат да слушат истории от 

този тип и да знаят, че татко също е допускал грешки например. Ако показвате на детето, че и вие изпитвате слабости 

понякога, но те са преодолими, ще засилите неговата увереност в собствените му способности. 

4. Четете заедно табелите по улиците, всякакви обяви и дори опаковките на храните. Всяко четене е полезно – дори 

и онова, което ни се струва незначително! 

5. Разпитвайте детето как е минал денят му. Разговорите с възрастните помагат на детето да учи нови думи и да 

разказва – и двете свързани с подобряване на читателските му умения. 

6. Разглеждайте заедно с детето албуми с фотографии или картини и ги обсъждайте. Развитието на 

наблюдателността и усета към детайла са важни за развитието на децата. 

7. Въвличайте децата в писането на ежедневни бележки като списъците за пазаруване например. Това ще им 

помогне да свикнат с писането и неусетно може да сътворят някоя собствена история. 

8. Измисляйте игри, които включват букви, думи или разрешаване на проблеми. Така ще подпомогнете 

мисленето и въображението на децата. 

Не забравяйте: най-важното, което можете да направите, за да превърнете децата в читатели, е личното ви послание, 

гласящо: “Четенето е важно, вълнуващо и необходимо”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://detskiknigi.com/kampania-da-budesh-bashta/
http://detskiknigi.com/tatko-ba-di-geroj-cheti-s-men/
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 А ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ … 

21 НОЕМВРИ Е ДЕН НА ХРИКТИЯНСКОТО СЕМЕЙСТВО 

 

 

А ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ… 

НА 20 НОЕМВРИ СЕ НАВЪРШВАТ 25 ГОДИНИ ОТ ПРИЕМАНЕ КОНВЕНЦИЯТА НА ООН ЗА 

ПРАВАТА НА ДЕЦАТА 

 

На 20 ноември 1989 г., преди точно 25 години, Организацията на обединените нации (ООН) 

приема историческата Конвенция за правата на детето. Това е най-широко признатият документ в 

историята на човешките права, ратифицирана от 194 страни по света. "Тази дата не е просто един 

ден, а Конвенцията не е просто един документ. Това е денят, в който светът е направил своето 

обещание към децата по света: че ще неправи всичко до силите и възможностите си да утвърди и 

засили спазването на правата им", отбелязват на днешния ден от Детския фонд на ООН - 

УНИЦЕФ. Това обещание не е само към някои деца, а към всички, и не е предназначено да 

гарантира някои от правата им, а всичките – да живеят и да растат, да учат, да бъдат чути, да 

достигнат пълния си потенциал на развитие, да бъдат защитавани от дискриминация и насилие.    
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                  Скъпи малки читатели, 

Есен е…пъстра, златолиста и щедра…Наистина из въздуха все повече 

се долавя мирисът на настъпващата зима, но…все още е късна есен… 

 На този невероятен сезон е посветила своето стихотворение 

първокласничката Николета  Живкова Алиева. Тя е само на 7 години и 

дори все още се учи да чете и пише, но това/ както сами ще се убедите/, 

никак не е попречило на поетичната и мисъл. 

Представяме ви стихотворението и „ Есен”…Насладете се и не бъдете твърде критични! 

 

                                                                   Есен 

                                                       Златна есен е навън, 

                                                падат жълтите листа със звън. 

                                                          Зън, зън, зън… 

                                                   Ех, че хубава есен е вън! 

 

 

А сега готови ли сте да размърдате мисълта си с няколко гатанки?... 

                                                     

                                                   Насред синьо стръмнище                                                            

                                                   свети ясно огнище,                                                         

                                                   свети то и бавно ходи, 

                                                   топли всичките народи,                                                     

                                                   ала за беда голяма  

                                                   в най-лютия студ го няма. Що е то?  

 

 

                                                    Без мен не могат цветята, 

                                                    без мен не могат нивята,  

                                                    без мен не може гората. 

                                                    Не ги ли споходя навреме,  

                                                    там всичко започва да дреме  

                                                    и грижа наляга селяка –  

                                                    той мисли за мен и ме чака,  

                                                    а дойда ли, вижте го вие:  

                                                    той бяга от мен и се крие.  

                                                    Е, тогаз кажете кой съм аз? 

                                                      

                                                            Рисува от сърце  

                                                        без бои и без ръце  

                                                            и багри полята  

                                                      с хиляда цвята. Що е то? 

                                                                 / е..н / 



 

14 
 

 


