
ПОЖЕЛАНИЯ ЗА ЕДНО 
ЩАСТЛИВО ЛЯТО



Мили момичета и момчета,
Неусетно се изнизаха дните и на тази учебна година. 

Забързани, улисани, объркани от новото дистанционно обучение, 
така и не разбрахме кога отмина. 

Учихме заедно, мечтахме, вярвахме, разсъждавахме и 
спорихме. Споделяхме и радости, и трудности. 

Пожелавам на всички едно прекрасно лято с много топли 
моменти, смях, здраве и игри на открито. Не се заседявайте 
много пред компютъра, истинската мъдрост е в книгите.

Подбрала съм няколко много любими за мен цитата от 
детски книжки.

Те са последните мисли за тази учебна година, които искам да 
споделя с вас.



Пипи Дългото чорапче – Астрид Линдгрен

“Светът е пълен с разни неща и наистина има нужда някой да 
ги потърси и намери. Именно това правят нещотърсачите.”



Алиса в огледалния свят – Луис Карол

-Какви са тези звуци? – Алиса посочи с кимване
симпатичния гъсталак в дъното на градината.
-Това са чудеса. – равнодушно поясни Котарака.
- И… какво правят там? – запита отново Алиса
- Каквото е редно…случват се.



Питър Пан - Сър Джеймс Матю Бари

- Защо сега не можеш да летиш, мамо?
- Защото съм възрастна, миличко. Когато хората пораснат, те забравят как се лети.
- А защо забравят?
- Защото вече не са весели, невинни и безсърдечни. Само веселите, невинните и 
безсърдечните могат да летят.



Малкият принц – Антоан дьо Сент-Екзюпери

– Ето я и моята тайна.
Много е проста: Истинските неща се виждат само 
със сърцето. Същественото е невидимо за очите.



Грозното патенце – Ханс Кристиан Андерсен

Не е нещастие да се родиш сред патици, стига само да 
се излюпиш от лебедово яйце.



Карлсон, който живее на покрива – Астрид Линдгрен

"Достатъчно е да поседиш с един човек
затворен в една стая няколко часа и ще се 
примириш с него, дори може и да го
харесаш."



Чарли и шоколадовата фабрика- Роалд Дал

И най-вече гледайте с искрящи очи целия свят около вас, защото
най-големите тайни са скрити на най-неочакваните места.



Мечо Пух – Алън А. Милн

Ако някога дойде ден, в който не сме заедно, трябва да знаеш някои неща... 
Ти си по-смел, отколкото вярваш, по-силен, отколкото изглеждаш и по-
умен, отколкото си мислиш. 
Но най-важното нещо е, че независимо дали сме разделени, аз винаги ще
бъда там за теб и винаги ще те обичам!



Едно вдъхновяващото домашно за лятото

Италианският учител Чезаре Ката 
от училище в малкото италианско 
крайморско градче Фермо дал на 
учениците си домашна работа за 
лятото от 15 точки и я публикувал 
във Фейсбук. 

Това домашно събрало стотици 
хиляди лайкове за 1 ден.

И така, ето списъкът, от който искам 
да се възползвам и аз...



1. Разхождайте се сутрин по брега на морето в пълно уединение, гледайте 

слънчевите зайчета по водата и мислете за това, което ви прави щастливи.

2. Старайте се да използвате новите думи, които научихте през тази 

учебна година. Колкото повече можете да кажете, толкова по-интересно 

ще можете да мислите. А колкото повече мисли имате, толкова по-свободни 

ще бъдете.

3. Четете! Много, колкото се може повече. Но не защото сте 

длъжни да го правите. Четете, защото лятото вдъхновява за мечти 

и приключения, а четенето е като полет. 

4. Избягвайте всичко, което ви носи негативи и усещане 

за празнота. Търсете вдъхновение и приятели, които ви 

обогатяват, които ви разбират и ценят такива, каквито сте.



5. Ако чувствате тъга и страх, не се вълнувайте: лятото, както всяко друго 
прекрасно нещо в живота, може да предизвика смут в душата. Водете дневник, 
описвайте как се чувствате.

6. Танцувайте и не се притеснявайте от нищо. Танцувайте навсякъде, 
където ви се прииска: на сцена, на дансинга, на полето, в стаята си. Лятото 
е танц, глупаво е да не участваш в него.

7. Поне веднъж посрещнете изгрева. Стойте в пълна тишина и 

дишайте дълбоко. Затворете очи и почувствайте благодарност.

8. Много спортувайте.

9. Ако срещнете някой, който много сте харесали, 

кажете му го толкова красиво и убедително, колкото 

можете. Не се бойте, че може да останете неразбрани. 



10. Препрочетете уроците: сравнете всичко, което сте чели през годината с 

това, което се случва в живота ви.

11. Бъдете щастливи като слънчевата светлина и волни и свободни като 

морето.

12. Моля, не ругайте. Бъдете добри и вежливи.

13. Гледайте качествени филми с дълбоко емоционални диалози. Нека 

филмът не свършва за вас с финалните надписи, преживявайте го отново 

и отново, включете го в опита си от това лято.

14. Лятото – това е магия. В искрящите от слънчеви лъчи 

сутрини и горещите летни вечери мечтайте за това какъв може и 

трябва да бъде животът. Направете всичко, което зависи от вас 

никога да не се предавате по пътя към мечтите си.

15. Бъдете добри.



Всеки път започва отнякъде...
Дори и  най-дългите пътувания са започнали от една малка крачка. Ние извървяхме 

пътя на една цяла учебна година. Но този път не е приключил, защото ще се видим 
отново наесен.

Мили момичета и момчета, 

Бъдете любознателни, четете и питайте, защото без въпроси човечеството не би направило нито 
една крачка напред. Питайте не само за радостта, но и за мъката, не само за очарованието на смеха, но 
и за солта на сълзите. Питайте не само как сте родени, но и защо сте се родили. Не вярвайте на онези, 
които ви се надсмиват и твърдят, че всичко  в живота е изучено и разбрано. Нека вашите въпроси бъдат 
златни ключета и здрави стъпала към страната на отговорите. Вие сте една искрица от огъня на 
човешките поколения.

Ще засвети ли и вашата искрица с целия си блясък в своя звезден час? Сред шума от толкова много 
хора ще се чуе ли и вашият глас? Разбира се!

Но по своя път на израстване и доказване следвайте 

правилото на трите R: Respect yourself :

Уважавай себе си!

Уважавай другите!

Бъди отговорен за всичките си постъпки!


