
Силвана Лобутова



Ролята на учителите винаги е била да 
работят с бъдещето и дори най-
краткосрочното планиране е с мисъл за 
десет години напред. 

Какво е различното в 21 век? 

Сега промените, които се случват за 
период от десет години, са съизмерими с 
промени, които преди са се случвали за 
многократно по-дълго време.

Днес, когато планираме, знаем със
сигурност, че знанието, което даваме на
учениците си, ще бъде важно, но няма да
бъде достатъчно.

Затова най-голямата ни отговорност сега е
да развием у тях такива умения, които ще
им помогнат да се справят в непозната
ситуация и да успяват да намират 
съмишленици, с които да вървят напред.





















Безопасност в 
интернет 

пространството

Как да се 
защитим?

Силна 
парола

Обмислено
сърфиране

Да не се 
влиза в 

забранени 
сайтове

Повече от 8 
символа

Кога да 
споделя 

информация?

Не пиша 
лични данни

Не общуваме 
с непознати 

Какво е 
PHISHING ?

Програма, която
престъпниците 

използват за 
сваляне на лични 

данни

Измамни
връзки

Измамниците 
използват информация 

от законни сайтове

Най-често се 
използва лотарийна 

измама

PHISHING служи 
за кражба на 

вашата 
самоличност















Подари ми радост
Нa трoтoaрa ceдeшe cтaрeц в кърпeнo пaлтo. Прeд ceбe cи бeшe пocтaвил кaртoнeнa кутия, нa кoятo бeшe
нaпиcaл: "Пoдaрeтe ми рaдocт". 

Към cтaрeцa ce приближи дeтe. В юмручeтo cи cтиcкaшe мoнeтa. Тo иcкaшe дa дaдe милocтиня, нo
дoближaвaйки ce, изнeнaдaнo cпря. В кутиятa нямaшe пaри. Тaм бяхa ocтaвeни бoнбoни, ръчнo нaпрaвeни
игрaчки, дeтcки книги и вcякaкви други джунджурии. 

– Дoбър дeн, – уcмихнa ce cтaрeцът. 

– Здрaвeйтe, – зacрaми ce мoмчeнцeтo. – Aз имaм caмo пaри. 

– Cлучвa ce, – cъчувcтвeнo кимнa cтaрeцът. – Oбичaш ли cлaдкиши? 

– Нe, нe ми дaвaт. 

– A дa чeтeш? 

– Нe мoгa oщe. 

– Тoгaвa мoжe би oбичaш бaлoни?

Мoмчeтo кимнa – eтo тoвa тo нaиcтинa oбичaшe! 

Тoгaвa cтaрeцът извaди oт кутиятa eднa шeпa рaзнoцвeтни бaлoни и прoтeгнa ръкa към нeгo. 

– Кaквo ви дължa зa тoвa? – нeдoвeрчивo пoпитa дeтeтo. 

– Хeй, aз cъм ти длъжник! – възкликнa cтaрeцът. Eтo, ти ми пoдaри рaдocт. 

Тaкивa иcтoрии ни учaт, чe рaдocттa, кoятo идвa oтвътрe, e мнoгo пo-цeннa oт пaритe и 
мaтeриaлнитe блaгa.



Василена Костова - VIa
клас

Ивелина Каньова VIa
клас

Иван Иванов - VIa
клас

Ирина Стойчева - VIa клас

Калоян Чаушев - VIa клас

Никол Рогачева - VIб клас

Яница Гайдарова  VIa клас

Симона Кацарска - VIб 
клас



Любов

+Любовта е чувство на
привързаност, грижа,

привличане, симпатия. 

+Най-общо това е 
потребността човек

да бъде всеотдаен към
друг човек.



ВЯТЪРЪТ И ЦВЕТЕТО –
МЪДРА ПРИКАЗКА ЗА ЛЮБОВТА

Вятърът срещнал прекрасно Цвете и се влюбил в него. И докато нежно галел Цветето, то му
отвръщало с още повече любов, изразена в цвят и аромат.

Но на Вятъра му се сторило малко това и решил:
– Ако аз дам на Цветето всичката си мощ и сила, то ще ми отвърне с още повече…

И той духнал към Цветето с мощното дихание на своята любов. Но Цветето не издържало на 
бурната страст и се пречупило.

Вятърът се опитал да го повдигне и съживи, но не успял. Тогава той утихнал и задишал към
Цветето с нежното дихание на своята любов, но то увяхвало пред очите му.

Закрещял тогава Вятърът:
– Аз ти отдадох цялата мощ на своята любов, а ти се счупи! Видно е, че не е имало в теб
сила за любов към мен. Значи, ти не си ме обичало!

Но цветето нищо не отвърнало. То умряло…

Този, който обича, трябва да помни, че не силата и страстта измерват Любовта, а 
нежността и загриженото отношение. По-добре десет пъти да се сдържиш, отколкото един 
път да пречупиш…



Стефани Узунова  VIa клас

Иван Иванов - VIa клас

Антонио Добрев - VIa клас

Никол Рогачева - VIб клас

Яница Гайдарова  VIa клас

Мария Грозданова - VIб клас



Прошка

+ Прошката е мисловният
духовен и емоционален акт 
на освобождаване от чувства 
като гняв, раздразнение и н
егодувание, насочени към
друг човек, заради сторени
от него нежелани действия 

или нанесени обиди. 

+ Прошката не означава
потискане на гнева и 

раздразнението, а 
напълното освобождаване
от тях чрез осъзнаване на 

причините, довели до 
появата на тези чувства, и 
оттам – намирането на по-

рационален начин за 
преодоляване на 

дразнителя.



УМЕЕШ ЛИ, ЧОВЕКО, ДА ПРОЩАВАШ?

УМЕЕШ ЛИ, ЧОВЕКО, ДА ПРОЩАВАШ,

АКО НЯКОЙ КЪМ ТЕБ Е ПРЕГРЕШИЛ?

... ДАЛИ САМИЯТ ПРОШКА ЗАСЛУЖАВАШ

АКО ДРУГ НЯКОЙ - ТИ СИ НАРАНИЛ...

ИЗМИВАТ ЛИ СЕ СЪС ЕДНО: „ПРОСТИ!"

ОТ БОЛКАТА НАТРУПАНА СЛЕДИТЕ,

А МОЖЕ ЛИ ЕДНО: „ПРОЩАВАМ ТИ!"

ПОКОЯТ ДА НИ ВЪРНЕ ВЪВ ДУШИТЕ?

... НИКОЙ НЕ ИСКА ДРУГ ДА НАРАНЯВА,

НО ВСЕКИ ВЪВ ЖИВОТА СВОЙ ГРЕШИ...

ДАЛИ ОБАЧЕ ВСЕКИ ОСЪЗНАВА

КОЛКО БОЖЕСТВЕНО Е ДА ПРОСТИ?

И КАК ОНАЗИ СТРУПАНА ОМРАЗА

И БОЛКАТА, ТАЕНА СЪС ГОДИНИ

ИЗЧЕЗВАТ В ТЕБ, СГРЕШИЛИЯТ ЩОМ КАЖЕ

С НАВЕДЕНА ГЛАВА ЕДНО: „ПРОСТИ МИ!"...

ДВЕ ДУМИ, ПРОМЪЛВЕНИ ОТ ДУШАТА,

И ИСКРЕН ПЛАМЪК В МОЛЕЩИ ОЧИ...

ОСВОБОДИ ЛИ НЕГО ОТ ВИНАТА

И ТВОЯТА ДУША ЩЕ ПОЛЕТИ!

ЩЕ ИЗЛЕКУВАШ СВОЯТ ЯД ЧОВЕШКИ,

ОТ МЪКАТА СИ ЩЕ СЕ ИЗЦЕРИШ...

НЕДЕЙ ВИНИ ПОКАЯЛ СЕ ОТ ГРЕШКИ!

И ТИ, ЧОВЕКО, УТРЕ ЩЕ СГРЕШИШ!...



Василена Костова - VIa
клас

Антонио Добрев - VIa клас

Виолета Стоименова - VIб 
клас

Ивелина Каньова VIa клас







 

 Довършете изреченията: 

 

• Емоционална интелигентност 
е ……………..  
 

• Емоционалната 
интелигентност е важна, 
защото …………….. 

  

• Ако развием своята 
емоционална интелигентност, 
бихме имали следните ползи: 
…………….. 



Разпознайте добродетелите

1
2 3

4
5 6



Разпознайте добродетелите

7
8 9

10 11 12



УМЕНИЯ – годишна рефлексия  

Задача 1. Запишете умението, което илюстрират изображенията – четивна 

грамотност, емоционална интелигентност или дигитална грамотност. 

 

 
   
   

 

 
 

 
 

   

 
   

   

 

 
 

  

   

 

 

 

Задача 2. Свържете картинката с думата, която най-точно описва емоциите, изобразени на нея. 

1.               2.        3.                                               

4.  5.       6.  

РАДОСТЕН, УПЛАШЕН, ЯДОСАН, ТЪЖЕН, ГОРД, ГНЕВЕН                         

 

Задача 3. Поправете допуснатите грешки в текста - правописни, пунктуационни и 

грешки при членуване. 

Предпочитана и утричана бутилираната вода се налага като беспорен фаворит на 

световният пазар сред напитките. Тя е станала не разделна част от живота ни и е едно 

от най голямите потребителски явления на нашето савремие. Засилената ѝ употреба, 

се свързва с идеята за намаляване на консомацията на беззалкохолните напитки, като 

следва да се отчете и факта, че е лесно приносима и достъпна в търгофската мрежа 

 

Задача 4. Запишете поне пет правила да безопасно сърфиране в интернет. 

1. ………… 

2. ……….. 

3. …………. 

4. ……….. 

5. …………. 

 



ДОБРОДЕТЕЛИ – годишна рефлексия  

Задача 1. Запишете добродетелта, която илюстрират изображенията – любов, 

радост, прошка. 

 

 
 

 
 

   

 

 
 

  

   

 

   

   

 

 
 

  

   

Задача 2. Назовете поне пет причини, които ще ви накарат да изпитате радост. 

1. …………………………………………………………………………………………. 

2. …………………………………………………………………………………………. 

3. …………………………………………………………………………………………. 

4. …………………………………………………………………………………………. 

5. …………………………………………………………………………………………. 

 

Задача 3. „Щом има грешка, има и прошка“ – българска поговорка. 

Как постъпвате, ако направите грешка? ………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Има ли грешка, която няма да простите? ………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Възможно ли е едновременно да накажем грешката и същевременно с това да 

обичаме този, който я е допуснал? …………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Задача 4. Любов можем да чувстваме към: 

1. …………………………………………………………………………………………. 

2. …………………………………………………………………………………………. 

3. …………………………………………………………………………………………. 

4. …………………………………………………………………………………………. 

5. …………………………………………………………………………………………. 

 

Задача 5. Запишете номерата на емоциите, така че да съвпаднат с изображенията. 

 



Име ………………………………………………………………………………………………………...Клас….. №…. 

УМЕНИЯ И ДОБРОДЕТЕЛИ 

 

Задача 1. Довършете изреченията, свързани с дадените умения и 

добродетели: 

Умения 

 

Да притежаваш четивна грамотност означава 

………… 

 

 

 

 

Дигиталната грамотност помага да ………. 

 

 

 

 

 

Емоционална интелигентност е …………. 

 

 

 

 

Добродетели 

Любов проявяваме към ………  
 
 
 

  

Прошката за мен е ……… 

 

 

 

 
 

Да изпитваш радост означава да ……  

 

 

 

  

Задача 2. Подредете правилно изреченията, така че да получите баснята 

„Лъв, мечка и лисица“.

•– Колко сме глупави, Лъвчо! Толкова сили хвърлихме, а сега лисицата ще 

пирува!

•Но вместо да си я поделят, започнали да се карат кой да я вземе. 

•Тогава тихо се промъкнала и отмъкнала сърната.

•Тръгнали лъвът и мечката заедно на лов и издебнали една сърничка. 

•– Ех! – изпъшкала мечката, като гледала изчезващата плячка.

•Нахвърлили се зверовете върху плячката си и я повалили на земята. 

•Поука: Когато двама се карат, трети печели!

•Видяла лисицата, скрита в храсталака, как са се вкопчили в битка лъвът и 

мечката и изчакала да капнат от умора и двамата. 

•И се сбили. 

Задача 3. Свържете картинката с думата, която най-точно описва емоциите на 

хората изобразени на нея..


