
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ПЪРВИ ЮНИ – ДЕН НА ДЕТЕТО 
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК на всички деца и на 
всички възрастни, успели да съхранят в 
себе си по нещо детско!  

Безгрижно детство и много щастие! 
И не бързайте да пораствате ...  

 

ЧЕСТИТ  ПЪРВИ  ЮНИ! 
 

 
 

Меморандум на едно дете 
 

 Не ме разглезвайте. Зная много добре, че 
не мога да получа всичко, което искам.  
Аз само ви изпитвам. 

 Не се страхувайте да сте строги с мен. Аз 
го предпочитам. Това ще ми позволи да раз- 
бера къде ми е мястото. 

 Не ме насилвайте. Това ще ме научи, че 
силата е всичко. Аз ще откликна по-лесно, 
ако ме убеждавате. 

 Не бъдете непоследователни. Това ме 
обърква и ме кара да се измъквам по 
какъвто начин мога. 

 Не ми обещавайте. Вие може да не сте в 
състояние да изпълните обещанието си. 
Това ще ме накара да не ви вярвам. 

 Не се връзвайте на моите предизви-
кателства, когато ви кажа или направя нещо,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
което може да ви разстрои. След това аз ще 
се опитам да извоювам още по-големи 
"победи". 

 Не се разстройвайте много, когато ви 
кажа "мразя ви". Аз не искам да кажа това, а 
само да ви накарам да съжалявате за онова, 
което сте ми сторили. 

 Не ме карайте да се чувствам по-малък, 
отколкото съм. Аз ще го компенсирам, като 
започна да се държа като "важна клечка".  

 Не вършете неща вместо мен, които мога 
да свърша сам. Това ще ме накара да се 
чувствам като бебе и мога да продължа да 
ви използвам. 

 Не обръщайте голямо внимание на 
"лошите ми навици". Това само ще ме 
насърчи да продължавам. 

 Не ме критикувайте пред други хора. Аз 
ще възприема по-добре, ако разговаряте с 
мен спокойно и насаме. 

 Не се опитвайте да обсъждате моето 
поведение в разгара на кавгата. По някои 
причини слухът ми в този момент е нарушен, 
а способността ми за контактуване още 
повече. Правилно е нещата да са такива, 
каквито се изискват, но е по-добре да 
поговорим за това по-късно. 

 Не се опитвайте да ме поучавате. Вие 
бихте се изненадали колко добре знам какво 
е добро и какво е лошо. 

 Не ме карайте да чувствам грешките си 
като грехове. Аз трябва да се науча да правя 
грешки, без това да означава, че не съм 
добър.  

 Не ме гълчете постоянно. Ако го правите 
ще се наложи да се правя на глух. 

 Не искайте обяснение за лошото ми 
поведение. Понякога не знам защо съм се 
държал така. 

 Не поставяйте твърде много на изпитание 
честността ми. Лесно мога да се изплаша и 
да ви излъжа. 

 Не забравяйте, че обичам да експери- 
ментирам. По този начин се уча. Моля ви, 
изтърпявайте ме! 



 

 

 Не ме предпазвайте от последиците. Аз 
имам нужда от опит. 

 Не обръщайте голямо внимание на ле-
ките ми заболявания. Аз може би ще свикна 
да се радвам на неразположението си, ако 
това ми носи повече грижи. 

 Не избягвайте отговорите на честните ми 
въпроси. Ако го правите, скоро ще разбере-
те, че съм спрял/а да ви питам и търся 
информация от някъде другаде. 

 Не казвайте, че въпросите ми са "глупави" 
или "безсмислени". Ако постъпвате така, 
много скоро ще усетите, че го правя, за да 
се занимавате с мен. 

 Никога не се представяйте за идеални и 
безгрешни. Ще ми бъде трудно да ви 
следвам. 

 Не се притеснявайте, че прекарваме 
малко време заедно. Важното е как го 
прекарваме. 

 Не позволявайте страховете ми да пре-
дизвикват безпокойството ви. Така ще се 
страхувам повече. Вдъхнете ми смелост. 

 Не забравяйте, че не мога да се справя 
без вашето разбиране и насърчение. Макар 
и често заслужени, понякога забравяте 
похвалите и одобрението. Изглежда само 
гълченето не го забравяте. 

 Отнасяйте се с мен, както се отнасяте към 
приятелите си и аз ще бъда също ваш 
приятел. Запомнете, че е по-лесно да се 
учите от модел, а не от критик. 
 

И още нещо – аз ви обичам много, 
моля ви обичайте ме и вие! 
 

Международният ден на детето води 
началото си от Световната конференция 
по въпросите на детското здраве, със-
тояла се в Женева през 1925 година. 
 

 
 

През 1925 година генералният 
китайски консул в Сан Франциско събира 
няколко китайски деца сираци и ги води на 
празника на лодките - дракони – китайски 
празник, водещ началото си от древността и 
свързан с пролетното равноденствие. Тази 
благотворителна акция в САЩ съвпада със 
спомената вече конференция, провеждаща 
се по същото време в Женева. На 1 юни 
1949 г. е учреден Международен ден за 
защита на децата. Това става с решение на 
сесията на Съвета на Международната 
демократична федерация на жените през 
ноември 1949 г. в Москва. За първи път 1 
юни е честван през 1950 г. в 51 страни по 

света. На 20 ноември 1959 г. Генералната 
асамблея на ООН приема Декларация за 
правата на детето, която провъзгласява 
равни права на децата в областта на 
възпитанието, образованието, социалната 
защита, физическото и духовното развитие 
независимо от цвета на кожата, наци-
оналната принадлежност, имущественото 
състояние и др. Декларацията призовава 
родителите, обществените организации, 
правителствата да признаят правата на 
децата и да съдействат за тяхното 
осъществяване. На този ден в България по 
традиция всички шофьори се призовават да 
се движат и през деня с включени фарове на 
къси светлини. 
 

 
 

Натали Георгиева 1А клас  
 

 
 

2 юни - Денят на Ботев и на загиналите за 
свободата и независимостта на България 
 

Всяка година на 2 юни в 12.00 часа 
сирените в цялата страна в продължение на 
три минути оповестяват отдаването на почит 
към паметта на загиналите за свободата и 
независимостта на България. На 2 юни 1948 
точно в 12.00 часа е даден първият сигнал 
за едноминутно мълчание в цялата страна. 
Денят за всенародна почит официално се 
отбелязва от 1901 г., когато на тържествата 
на връх Вола присъстват живи Ботеви чет-
ници. От 1953 г. до 1988 г. се чества като 
Ден на Ботев и на загиналите в борбата про-
тив турското робство, капитализма и фашиз-
ма и в Отечествената война, от 1988 г. 
до1990 г. като Ден на Ботев и на загиналите 
за национално и социално освобождение на 
България, от 1991 г. до 1993 г. като Ден на 
Ботев, и на загиналите за свободата на 
България. Денят на Ботев и на загиналите за 
свободата и независимостта на България е 
обявен е с решение на Министерския съвет 
от 31 май 1993 г. За първи път се отбелязва 
през 1884 г. във Враца и Пловдив. 



 

 

 
 

МЕСЕЦ  ЮНИ 
7 юни – Именници: Валери, Валерия 
 

11 юни – ВАРТОЛОМЕЙ, господар на небес-
ните стихии - градушки и гръмотевици. Зато-
ва на този ден не се работи на полето.  
 

14 юни – ЕЛИСЕЙ - в Ломско се празнува за 
предпазване от болестта лисо (косопад).  
 

15 юни – ВИДОВДЕН - Вида е сестрата на 
градушкарите Въртоломей и Елисей. На този 
ден не се работи, а се празнува Видовден, 
за да не види Господ греховете ни. 
 

20 юни – Именници: Бисер, Бисерa, Наум 
 

24 юни – ЕНЬОВДЕН - Еньо, Яна, Янко На 
Еньовден се извършва обичая надпяване на 
пръстен (или китка), подобен на ЛА-
ДУВАНЕТО. Всички наблюдават сянката си. 
Ако тя се очертае без глава, или наполови-
на, това предвещава болест. В нощта на 
умиращото и раждащото се слънце 
различните треви и билки придобиват най-
голяма лечебна сила, която изчезва с 
изгрева му. За това на Еньовден, рано 
сутрин, моми и жени, врачки и баячки берат 
билки, които използват за лек през цялата 
година. През тази нощ магическа сила 
придобиват и водите. Според вярванията, 
водата в реките и кладенците на този ден е 
лечебна, защото слънцето се е окъпало в 
нея. Еньовден се свързва с рождението на 
Св. Йоан Кръстител. 
 

29 юни - ПЕТРОВДЕН - Именници: Петър, 
Петя, Павлина, Петрана, Пoлина, Камен 
Обредна трапеза: пиле, ябълки петровки, 
бял мъж, тиквеник.  
В народния календар се месят обредни хля-
бове и се ядат ранни ябълки петровки. 
Според календара, Петровден се свързва 
със Св. апостоли Петър и Павел. В пред-
ставите на българския народ те се въз-
приемат като братя, от които Петър е по-
младият. Някъде се смятат и за близнаци. 
Петър е разпънат на кръст през 67 г. от имп. 
Нерон. Заедно с него на същия ден е осъден 
и Павел, но на него е отредено не канонично 
честване на следващия ден 30 юни 
(Павльовден). В иконографията Св. Петър се 
изобразява като старец в бели одежди, 
който държи ключовете на Райските порти и 
определя коя душа е праведна и коя не е. 
 

30 юни – ПАВЛЬОВДЕН – Павловден - наро-
ден празник, отбелязван главно в Източна 
България за предпазване от огън, пожар и 
народните ни представи за унищожителната 
сила на огъня. 

 
 

Остават ли българите и днес „Бай 
Ганьовци” в отношението си към „чуж-
дото” и към „българското”? 

 

Българинът - този интересен и все 
още бегло познат на изтънчените изследо-
ватели индивид,  който упорито и системно 
предава своя характерен начин на живот на 
другите нищо не подозиращи биологични 
организми с по-прости думи, той е „уникален” 
сам по себе си, и ако славата му само бегло 
мъждука из слабите географски познания на 
Световното население, то в собствените му 
води „българщината” шумно плацика. Ние 
сме може би единственият народ, който сам 
– самичък се спуска в безмилостни комен-
тари и самокритики; Друг е въпросът, че се 
изисква и да понаучи (или пренебрегва) вът-
решната критика още повече  да се поглед-
неш отстрани и наистина  да се видиш. 

Невъзпитани и морално ограничени 
хора с лопата да ринеш. Но измежду тези 
редици се намират хора, които са способни 
да се съберат всички трагикомични кусури в 
един единствен образ, превръщайки го в 
ходеща дефиниция на група хора. Това е 
познатият на всички българи герой: Бай 
Ганьо. Той представя негативизма, обран от 
характера на все още еволюиращия бъл-
гарин. Съвсем видимо за невъоръженото 
човешко око, е че много неща от 
тогавашното време не са се променили ни 
най-малко.  Нашият Бай Ганьо си е като 
глинено гърне пуснато в някой изтънчен 
френски магазин за порцелан. Може би се 
интересува от този факт толкова, колкото и 
гърнето би го направило. Истината е, че 
около самите нас всеки ден щъкат подобни 
морално - деформирани индивиди, които 
притежават толкова бетонирани убеждения, 
че нищо не е в състояние да ги разклати. 
Най-често се среща идеята, че „тревата в 
съседския двор е по-зелена”, което поражда 
задълбочено и философско хленчене при 
всеки удобен случай за това, как животът е 
несправедлив и всичко хубаво е „там, 
някъде”. Другата крайност е убеждението, че 
шепата пръст, която държим, е позлатена и 
нищо освен нея не важи! Щом е от нас, значи 
е най-доброто. Синдромът на „кон с капаци”, 
както и мнителността са отличителни белези 
на типичния Бай Ганьо, който знае как и със 
сигурност знае защо! Принципно никой не би 
си признал, но много хора попадат в графата 
„байганьовци”- частично или направо с двата 
крака. Това, което искам да кажа е, че всички 
ние, сме си малко или много „байганьовци”, 
но ни досрамява да си признаем. 



 

 

 
 

Здравословен начин на живот -   
включва три секции: ”Фитнес”  с г-жа Поля 
Замфирова, ”Да стигна върха - тенис на 
маса” и ”Да стигна върха - бадминтон” с 
ръководител г-н Мариян Георгиев. 

Секция ”Фитнес”  - красиво и 
хармонично тяло” – участват 11 ученика с 
ръководител г-жа Поля Замфирова, 
учител по физическо възпитание и спорт в 
СОУ „Пейо Яворов”. С тази наша секция 
целим да повишим двигателната култура на 
децата, тяхното здравословно състояние, 
техните морално – волеви качества, уве-
реност в техния външен и естетически вид. 
С приятните моменти по време на 
заниманията градим добро настроение и 
самочувствие. 
 

 
 

В секция “Да стигна върха” – Тенис 
на маса” участват 12 ученика с ръководител 
г-н Мариян Георгиев, учител по физическо 
възпитание и спорт в СОУ „Пейо Яворов”. 
Целта на секцията е да подобрим тяхното 
здравословно състояние и повишим 
физическите и морално-волеви качества 
качествата , правилната кондиция, чувство 
за личностна и екипна изява, реализация на 
целите и удовлетворение от постигнатите 
резултати. С тези наши занимания целим да 
намалим агресията чрез изразходване на 
негативната енергия на учениците. 
 

 
 

 В секция “Да стигна върха” – 
Бадминтон “участват 12 ученика отново  с 
ръководител г-н Мариян Георгиев, с тази 

наша извънкласна дейност целим да 
повишим мотивацията за участия в 
образователно - възпитателния процес, 
придобиване на умения за работа в екип, 
развиване на талантите в лична и екипна 
изява. Формиране на чувство за 
съпричастност и отговорност. 
 

 
 

 
 

За човешкото тяло 
Мислите си, че познавате своето тяло! 

Какъвто и да е отговорът никога не е късно 
да научите някои любопитни факти за него: 
- Човек, който изпушва 1 кутия цигари на 
ден, изпива половин чаша катранена смола 
на година. 
-  Общата дължина коса, която израства от 
главата на средностатистическия човек за 
цял живот, е 725 километра. 
-  Размерът на човешкото сърце е прибли-
зително равен на размера на юмрука, а 
теглото му е между 220 и 260 грама. 
-  В живота на човек всеки пръст на ръката 
се сгъва около 25 000 000 пъти. 
-  Явлението, при което в следствие на сил-
на светлина човек губи способността си да 
вижда, се нарича "снежна слепота". 
-  Човек има около 2 000 000 потни жлези.  
- Десният дроб на човек вмества повече 
въздух от левия. 
- Бактериите които се намират в човешката 
устата са около 40 000. 
-  Кихането с отворени очи е невъзможно. 
-  Най-силният мускул в тялото на човека е 
езика. 
-  В организма на човека има около 2000 
вкусови рецептора. 
-  Човешкият косъм е по-дебел от сапунена 
ципа около 5 000 пъти. 
-  Мъжете страдат от далтонизмът около 10 
пъти по-често отколкото жените. 
-  Ноктите на пръстите на ръцете растат 
около 4 пъти по-бързо от ноктите на 
пръстите на краката. 
-  Съществуват повече от 100 различни 
вируса, предизвикващи хрема. 
-  В тялото на възрастен човек има около 75 
километра нерви. 



 

 

 
 

НИЕ, БЪЛГАРИТЕ НА СВЕТА 
СМЕ ДАЛИ ... 

„По повод един мой разговор с 
англичанин се оказа, че ние българите знаем 
малко за това, какво сме дали на света. 
Захванах се с проучване на въпроса и 
резултатите са на лице. Публикувам ги в моя 
блог, за да са достъпни за всички” – това 
споделя с читателите на електронната си 
книга Антоанета Крушевска. Пълният текст е 
публикуван на адрес www.jenite.blogspot.com  

Тук поместваме кратък анонс. 
 

1. Киселото мляко - Д-р Стамен Григоров 
откривател на млечно-киселата бактерия 
Lactobacillus bulgaricus 
2. Компютъра - Първата автоматична елек-
тронноизчислителна машина, която поставя 
началото на компютърната ера, е изобре-
тена през 1939 от Джон Винсент Атанасов, 
работел във Флота на САЩ 
3. Електронният часовник - Прототипът на 
електронния ръчен часовник  
4. Българският фолклор - През 1977 г. 
американската космическа станця Вояджър1 
носи на борда си „Златният диск” съдържащ 
най-красивата музика на Земята. В нега е 
включена и българската народна песен 
„Излел е Дельо хайдутин” на Валя Балканска 
5. Най-далечната планета – намира се на  
5000 светлинни години от Слънцето в 
съзвездието Стрелец, открита е от проф. 
Димитър Съселов 
6. Фотокопирната техника – принципът 
залегнал в ксерокса. 
7. Douglas DC-3  - Главният конструктор на 
първия в света транспортен пътнически 
самолет е Асен Йорданов 
8. Въздушната възглавница - създател е 
Асен Йорданов, 
9. Телефонният секретар - Безжичният 
телефонен апарат Jordanoff (Джорданоф)  
10. Хапчето АнтиБебе – откривател Карл 
Джераси, евреин с български произход. 
11. Двигателите на модула Орел – реак-
тивните двигатели на лунния модул Орел, 
които правят възможно кацането на Луната 
изобретени от д-р. инж. Иван Ночев 
12. Световен рекорд на 100 метра с 
препятствия (12.21 секунди) принадлежи на 
Йорданка Донкова 
13. Статуята на Леонардо да Винчи на 
входа на международното летище в Рим, 
е дело на скулптора Асен Пейков 
14. Рекорд в Художествената Гимнастика 
най-много световни титли в художествената 
гимнастика (многобой) имат Мария Гигова 

(1969, 1971, 1973), и Мария Петрова (1993, 
1994, 1995)  
15. 209 см - един от най-старите рекорди в 
леката атлетика е в скока на височина 
(жени). Постижението от 209 см не е подоб-
рено от 1987 г., принадлежи на Стефка 
Костадинова 
16. Първата жена пилот на боен самолет  
17. Космическа храна  
18. Шестият сърдечен тон от проф. д-р 
Иван Митев 
19. Лекарство от Кокиче „Нивелин”  
създадено през 1956 от проф. д-р Димитър 
Пасков 
20. 1497 победи на Дан Колов - шампион по 
свободна борба, който пропуска само три 
победи в 1500 официални мача с против-
ници от пет континента 
21. Скоростната кутия, в моделите на 
Сузуки, Хонда, Рено, Toйота се вграждат 
автоматични скоростни кутии, изобретени от 
Румен Антонов 
22. Идеите за ООН - идеите, развити в 
книгата „Звезда на съгласието”, служат на 
американския президент Уилсън за 
формулиране на неговите 14 точки за омиро-
творяване на света и полагане основите на 
Обществото на народите. Автор на „Звезда 
на съгласието” е Никола Димков 
23. Опакованият Райхстаг е дело на Христо 
Явашев съпругата му Жан-Клод през 1995 г. 
24. Сюрреализъм - В първата изложба на 
сюрреалистите в Салона на независимите в 
Париж са представени творби на Жорж 
Папазов 
25. Във филма Матрицата - един от 
създателите на революционния метод на 
виртуалната кинематография, използван за 
супер ефектите е Георги Боршуков 
26. Евромонета - Автори на проекта на 
немските евромонети от 1 и 2 евро са 
съпрузите  Хайнц Хойер и Снежана Русева 
27. Най-младият член на Световната 
организация за слънчева енергия - Тодор 
Нанчев,  само на 16 години 
28. Най-добрият студент на компютърната 
академия CiscoSystems за Европа, Близкия 
Изток и Африка за 2003 е Йордан Кацаров  
29. Българските Математици - 1во място 
като отбор на Международната олимпиада 
по математика 2003, 2005, 2006, 2007, 2008  
30. Мартеничката  
31. Граховозелената рокля на Миранда 
Хобс от сериала „Сексът и Градът”, е дизай-
нерката е Илиaна Рикетс 
 

Списъкът не е пълен. Има още какво 
да се прочете в енциклопедиите и научните 
публикации ... 

 



 

 

 
 

 Между съседи: 
- Абе, комшу, цяла нощ тракате из вас! 
- Нанасяме се! 
- Ами през деня не може ли? 
- Не бе, човек, не може. Там, откъдето 
изнасяме, през деня не може! 
 

 

Художник: Борис Димовски 
 

 Страдащ от морска болест пътник пита с 
надежда капитана: 
- Кажете, онова там вече земя ли е? 
- Не, хоризонт. 
- Слава Богу, пак е по-добре, отколкото 
нищо. 
 

 Мутра влиза в магазин и пита: 
- Имате ли връзки за обувки? 
- Да. Какви желаете? - попитала продавач-
ката. 
- Ами, една лява и една дясна. 
 

 Плава самолетоносачът "Саратога" в 
гъста мъгла. По едно време някъде отпред 
се вижда светлина. Капитанът грабва 
мегафона и почва да крещи: 
- Ние сме самолетоносача "Саратога", 
водоизместимост 300 хиляди тона. 
- Отместете се от пътя! 
Глас от мъглата: 
- Отместете се вие. Ние сме фарът. 
 

 
 

Разговарям с приятел, който сега 
живее в Германия. Говорим си за разни 
неща, става дума и за киселото мляко.  

Киселото мляко в Берлин наистина е 
кисело, или поне е по-кисело от млеката в 
българските магазини (даже и от тези по 
БДС). За сметка на това не е гъсто като 
българското и има вкус на някакъв странен 
крем. Слаба работа като цяло, освен когато 
не е смесено с плодове – тогава става за 
ядене. Цената на прясно мляко 3.5%, 1л. е 
0.51 Евро, което е по-евтино от БГ. Странно, 
ама факт! 

 
 

 
 

ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕН 7 КЛАС 
     Паралелка ПРОФИЛ ТЕХНОЛОГИЧЕН 
ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И БИЗНЕС с интен-
зивно изучаване на чужд език – 18 часа 
седмично. Обучението съчетава усвояване 
на два чужди езика (по избор на ученика) и 
отлична подготовка по основните иконо-
мически дисциплини с развиване на 
практически умения за организиране и 
управление на малък и среден бизнес 

Бал за класиране (максимален – 36) от:  
1. Оценка от тест по БЕЛ 
2. Утроената оценка от тест по математика 
3. Оценката по математика от удостовере- 
нието за завършен VІІ клас 
4. Оценката по география и икономика от  
удостоверението за VІІ клас 

 

ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕН 8 КЛАС 
     Паралелка ПРОФИЛ ТЕХНОЛОГИЧЕН 
ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И БИЗНЕС  
Бал за класиране (максимален – 30) от:  

1. География (удвоена),  
2. Изобразително изкуство (удвоена),  
3. Български език и литература; 

По учебен план се изучават всички предмети 
от общообразователна подготовка, позво-
ляваща кандидатстване във ВУЗ. Профи-
лираното обучение дава възможност да се , 
придобият мениджърски умения за собстве-
на фирма и управление на компании.  
 

Информация на www.sou-yavorov-pl.com  
♦♦♦♦♦ 

 


