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Тема на броя: Толерантност в училище 

Толерантността е синоним на 

търпимост, зачитане на чуждото мнение, 

лоялност. Толерантността като качество 

се проявява, когато приемаме човека 

такъв, какъвто е, без значение от каква 

нация и вяра е, как изглежда, каква 

култура и традиции има. 

16 ноември – международен ден 

на толерантността 

Означава също отказ да доминираш 

над другите, да им причиняваш болка, 

насилие и вреда. Да признаеш 

равенството между хората, да признаваш 

многообразието и равенството между 

всички. 
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Как да станем толерантни? 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 ноември – международен ден на толерантността 

 Да се опознаване; 

 

 Да се уважаваме помежду си; 

 

 Да сме доброжелателни; 

 

 Да сме отстъпчиви и сдържани; 

 

 Да общуваме повече помежду си; 

 

 Да не забравяме, че всеки човек има 

право да съхрани своята идентичност. 

 

 

„Сега, когато можем 

да летим във въздуха, 

да плуваме под 

водата като рибите, 

не ни остава нищо 

друго освен да се 

научим да живеем на 

земята като хора!“ 
 

Бърнард Шоу 
„Когато човек има ябълка и я размени с някого, ще 

има отново една ябълка. 

Когато човек размени идея с друг човек, всеки ще 

отнесе със себе си две идеи.“  

Бърнард Шоу 



 

 

Правила за толерантно общуване 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

А сега помисли! Какво 

е толерантността? 

Това е силата и 

благородството да 

приемаш различните 

хора, нации, религии, 

раси, дадености, 

разбирания. Защото 

различието е богатство 

и свобода.  

Толерантността е път 

към един по-

хармоничен свят.  

Толерантността е 

умението да си добър! 

 

„Истинските приятели не са тези, които бършат 

сълзите ти, а тези, които не те разплакват.  

 

16 ноември – международен ден на толерантността 

 Уважавай събеседника си; 
 

 Старай се да разбереш за какво говорят другите; 
 

 Признавай правото на другия; 
 

 Стреми се да бъдеш учтив към всички; 
 

 Изслушвай, не прекъсвай събеседника си; 
 

 Бъди справедлив; 
 

 Отстоявай собственото си мнение тактично. 

Притча за толерантността 

В една библейска притча се разказва следната история. 

Един мирянин помолилпроповедник на християнството 

да му обясни принципите на религията с едно 

изречение. Тогава християнинът му казал: 

-Ти искаш да ти обясня правилата на религията с едно 

изречение – добре! Просто прави на другите това, 

което искаш да правят и те на теб. 



 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Авторите Джан Бърчет и 

Сара Воглър успешно ни 

пренасят в Карибско море по 

времето когато го кръстосват 

пиратски кораби и търсенето на 

скрити съкровища си е в реда на 

нещата.  

Препоръчваме 

Ви да прочетете 

Тази седмица в рубриката „Неделен книжен клуб“ 
Габриела Христова и Габриела Николоваот VI б клас 
Ви препоръчват да прочетете книгите„Рамона белята“от 
Бевърли Клиъри и „Три метра над небето“ от 
Федерико Моча. 

 
 
 

 
 
 
 
 

В книгата „Рамона Белята“, 

героинята на Бевърли Клиъри 

тръгва в предучилищен клас. За 

малкото палаво момиче 

предучилищният клас се оказва 

изпитание. 

Във всяка една книга от 

поредицата Рамона повтаря 

грешките и научава уроците на 

съответната възраст, трупайки 

опит и постепенно превръщайки 

се в онова, което винаги е 

трябвало да бъде – любимка на 

читателите от цял свят.  

 

Габриела Христова от VI б клас 

"Три метра над небето" се 

превръща в литературен 

феномен веднага след 

излизането си в Италия и 

завладява сърцата на 

милиони тийнейджъри по 

света. "Лошото момче" Аче и 

ученичката Баби живеят в 

различни светове, но когато се 

срещат, експлозията избухва - 

груба и същевременно 

безкрайно нежна. Защото само 

любовта може да те накара да 

забравиш всичко останало... и 

да се почувстваш три метра 

над небето. 
„Три метра над небето“ 

„Рамона белята“ 

Габриела Николова от VI б клас 

„Винаги се появява момент, в 

който пътят се раздвоява. И 

колкото и да се опитваш, никога 

няма да чувстваш същото. 

Никога вече няма да имаш 

усещането, че си на три метра 

над небето.“ 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Даниел Новоселски с голям 

успех по математика 

 В надпревара с над 2 800 деца от 

България, Казахстан, Турция, Русия, 

Афганистан, Азейберджан и Узбекистан 

Даниел Новоселски се представи 

блестящо на международния конкурс 

„Математика без граници“ и спечели 

второ място и сребърен медал.  

Второкласникът има успех и в 

състезанието по математика „Черноризец 

Храбър“, проведено в ПМГ „Акад. С. 

Корольов“, където той спечели трето място 

сред благоевградските ученици. 

 

Даниел Новоселски 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

В час по информационни 

технологии 

 
В Пето СОУ „Георги Измирлиев“ се 

провеждат часове по информационни 

технологии за ученици от I  до IV клас, 

под формата на свободно избираем 

предмет. Децата рисуват на компютър, 

правят презентации и участват в 

регионални и национални състезания. 

Александра Александрова 

Рисунка на Анджелина Спасова от II a клас, на тема „Дърветата през различните сезони“. 

Анджелина Спасова Рисунка на Антоана Филчева Рисунка на Светослав Николов 


