
Слънцето е за всички!

Небето е за всички!

Многоцветната дъга е за всички!

Тревите и цветята са за всички!



Независимо от етнос, 

култура, образование, 

семейно положение и 

статус в обществото

ВСИЧКИ НИЕ, 

сме деца 

и сме равни помежду си  



Това сме ние…..

Децата на 21 век.

Живеем сред вас

и имаме нужда

от:

➢ Семейство;

➢ Приятели;

➢ Добро образование.



СЕМЕЙСТВО

 Семейство, което да ни отглежда с много обич, 

топлота и всеотдайност.

 Нашите родители се 

грижат за нас и нашето 

здраве. 

o Родителите са модел 

за подражание и носят

отговорност за това.

o Спазването на въведените правила вкъщи, а по-

късно и в училище, изгражда у нас определено 

поведение, което е особено важно за отношението ни 

към другия, към различния от нас. 



Приятелството е цвете, 

само трябва да го поливаш    

със слънчев дъжд от усмивки,   

с утринна роса от доброта и   

с обич, пропита с великодушие 

и толерантност.

И то …...

ще ти носи винаги щастие, 

огряно от лъчите

на искреността и доверието.       



Училището е общност, в която 

ние учим и се развиваме. То 

предполага спазването на 

определени правила за 

поведение и уважение към 

личността на всички, с които 

ние контактуваме.





ДОБРОТА

Искам да съм мъничък вълшебник, 

за да мога с пръчица в ръка

да създам магически учебник, 

който се нарича „ ДОБРОТА “.

Чудните си листи щом разтвори,

да го чуят чак накрай света!

Да научи всеки да говори

светлият език на обичта!

Вместо бомби, да летят балони!

Хората да имат хляб, подслон …

На закуска да ядем бонбони,

на вечеря сладолед – цял тон!

Да си имат малките дечица

мама, татко, братчета, сестри …

Радостта да пее като птица!

Вместо сълзи да блестят звезди!

Искам да съм мъничък вълшебник, 

за да мога с пръчица в ръка

да създам магически учебник, 

който се нарича „ ДОБРОТА “.

Нора Гаджева





ЧОВЕЧНОСТ

Не подминавате просяка 

на ъгъла с раздразнение и 

погнуса така, както го подминавате всеки ден.

А се замислете … 

Дали не можете да му помогнете 

с някаква дреха, която така или

иначе няма да облечете повече;

с топла храна, която ще изхвърлите 

или с пари, които ще изхарчите за

глупости.



БЛАГОДАРНОСТ

„Благодарността е признак за душевно

благородство.“        

Колкото по-благодарни сте, толкова повече блага 

получавате. „Блага“ са не само 

материалните неща, но 

и всички хора, места, 

преживявания, заради, които 

си струва да се живее.

Знаете колко прекрасно се чувства 

човек, когато животът му е 

изпълнен с радост, здраве и 

творчество.



ТЪРПИМОСТ

Търпението означава човек 

да добие известна власт над 

себе си, да управлява себе си, 

да запази самообладанието, 

куража си, вътрешния си мир, 

да не пада духом при каквито и да е препятствия, 

страдания и изкушения. 

Търпимост 

изслушвам, разбирам, 

понасям, уважавам и 

зачитам чуждото 

мнение.





УВАЖЕНИЕ

Да уважаваш някого включва много неща:

да изслушваш с внимание, да зачиташ гледната му 

точка, труда му.

С думи като „ МОЛЯ “ и 

„ БЛАГОДАРЯ “ се показва уважение.

Също и с обръщение към

непознати или по-възрастни

с „ ВИЕ „             





СЪСТРАДАНИЕ

Състраданието е извор на човечност и морална сила. 

То е способност на човека да вижда чуждите чувства 

/най-вече болката и огорчението/, като прониква зад 

маските на  стериотипните изражения.

„Споделената мъка е половин мъка, а споделената 

радост е двойна радост“.

Именно в това качество се състои благородната 

постъпка за насърчаване на доброто.





Светът е една пъстра мозайка от 

личности, идеи, възгледи.

Различията между нас правят живота  красив и 

интересен.

Под слънцето има място за всеки…

Всеки един от нас 

представлява едно малко, 

единствено по рода си 

камъче от тази необятна 

мозайка.

Хората по света се раждат 

различни, неповторими, 

своеобразни. Някои пеят 

хубаво, други рисуват добре, 

трети проектират…



Толерантност –

една топла усмивка,

една подадена ръка,

един по-хубав свят.



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

Надявам се, че докоснах сърцата и душите 

Ви и от днес нататък 

ще забелязвате, уважавате и съхранявате 

всичко красиво и ценно около Вас!

Изготвил: Диана Николаева – Регионален представител на 

Комисия за защита от дискриминация за област В.Търново


