
 

 
                                                                                                                  

                                                                    

 

 
 
 

 

 
 

 

Настане вечер – месец изгрее, 
звезди обсипят сводът небесен; 
гора зашуми, вятър повее, – 
Балканът пее хайдушка песен! 
 

На 6-ти януари 1848 година е роден един българин, чието 

име предизвиква у нас чувство на гордост и 

признателност. Христо Ботев е български национален 

герой, революционер, поет и публицист. Литературното и 

публицистичното творчество на Ботев бележат връх в 

развитието на Възрожденската литература. Безсмъртни са 

произведенията му: „На прощаване“, „ Хаджи Димитър“, 

„Майце си“ и др. В своята революционна дейност  Ботев 

се явява продължител на делото на Георги Раковски и 

Васил Левски. Единственото радикално средство за 

разрешаване на националния въпрос той вижда само в 

революцията. Всички ние обаче знаем трагичната съдба 

на Априлското въстание и за хилядите българи, загинали 

в боевете срещу врага. Преждевременното избухване 

на бунта оставя Ботев настрана от събитията от 1876г. 

Когато новината за кървавото потушаване достига до 

него, той се решава да посвети последните дни от 

живота си на един героичен подвиг, който да остави 

дирята си във времето и да бъде запомнен навеки 

от всички българи. Сам организира чета, оглавява я и 

потегля заедно с нея към България. На 1 юни 1876г.  в 

сърцето на Балкана, след края на сражението един 

куршум пронизва Ботев. На 1 юни 1876г. поробената, 

пропита с кръв българска земя се прощава с още един 

от своите велики синове. Христо Ботев посвещава цялото 

свое съществуване, своята младост, своята сила и 

своята смърт в името на идеала, в името на майка 

България! Помнете го, българи! Помнете всички наши 

предци, жертвали живота си за родината! 

Поклон пред героя. 
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В броя можете да 

прочетете: 
 

 За гения и 

патриотизма на 

Ботев... 
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 Училище за 

родители. Шест 

правила за вечно 

приятелство  
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 Още нещо за 

зодиите 
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 Забавни минути  
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Шест правила за вечно приятелство 
 

Казват, че приятелите запълват 

празните места на отношенията и 

връзките с любимия или любимата, с 

колегите и дори с роднините. Както и да 

го погледнем – не можем да живеем без 

приятели, просто защото така е 

устроена човешката психика. 

Индивидът изначало е социално 

същество, той търси контакти и 

общуване. Затова вместо да проваляте всяко следващо изградено от детството или след 

случайно запознанство приятелство, най-добре се вземете в ръце и започнете да бъдете 

истински верни и любими другари. Ето и шестте златни правила за вечно 

приятелство. Уважаеми родители, подкрепете децата си във взаимоотношенията с 

техните приятели.   

Изслушвайте, а не само да говорите... 

 Хубаво е да споделяте, с което да покажете на човека срещу вас, че държите на 

него и му имате доверие. Но освен това за едно приятелство е и хубаво и вие 

самите да бъдете слушатели. Нали знаете – нещата винаги трябва да са 

балансирани, а между двама приятели не трябва да има доминиращ такъв.   

Помагайте в нужда 

 Да, точно така – в нужда! Защото за съжаление, някои хора са склонни да 

възприемат помощта като даденост и в един момент вашите отношения няма да 

са точно приятелски, а като дълг и вие винаги ще сте длъжни да помагате в 

нужда. 

 Бъдете толерантни 

 Има неща, които може никога да на разберете в свой приятел. Така например, 

вие може да сте твърдо за брака, но вашата най-близка приятелка да предпочита 

връзката на семейни начала. Опитвайте се винаги да разберете гледната точка на 

отсрещната страна – може дори и да научите нещо полезно!   

Прекарвайте заедно и лошото, и хубавото време! 

 Трябва задължително да сте на разположение не само когато приятел има 

рожден ден, но и когато има нужда да си поплачете или помълчите заедно...  

 Изразявайте чувствата си 

 Не е изключено и вашите приятели да правят грешки понякога. Не ги 

преглъщайте, а ги коментирайте. Нещата в едно приятелство винаги трябва да са 

взаимни и еднопосочни!  Обичайте! 

 Това е най-важното правило и ако го спазвате дори да направите някоя грешка 

в горните, ще можете да си простите и да продължите напред!  
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ВЕЗНИ- Везните се накланяли ту наляво, ту надясно. Те били чувствителни 

везни и не искали да пренебрегнат никого. "Ах, казвали си те, - този отдясно 

има голяма тежест, не е лошо да бъдем любезни с него!" Само след миг 

обаче им идвало на ум, че и онзи отляво може някога да придобие тежест - и 

се покланяли натам. А как им се искало да се успокоят! Един ден дълбоко се замислили 

над нерадостната си съдба. И когато престанали да мислят, изведнъж усетили, че не се 

накланят нито наляво, нито надясно - просто защото не забелязвали кой е до тях. 

ПОУКА: Мисли за другите, но не забравяй и себе си! 

 СКОРПИОН- Скорпионът бил лош и затова никой не искал да си играе с 

него. Един ден от далечна страна дошъл бръмбар и попитал скорпиона: 

“Искаш ли да си играем?” От учудване скорпионът забравил, че е лош и 

отговорил: “Искам!” Започнали да играят на различни игри. Веднъж, когато 

бръмбарът се криел, една муха му пошушнала: “Защо играеш с този скорпион? Той има 

отровно жило!” Бръмбарът отговорил: “Глупости! Та той е толкова добър!” 

Скорпионът бил наблизо, чул думите на бръмбара и разбрал защо е бил лош. Защото 

никой не искал да си играе с него.  

ПОУКА: Ако скорпионът забрави за жилото си, не му напомняй!  

СТРЕЛЕЦ- Стрелецът отначало бил много слаб и никога не улучвал – може би 

защото бил доста късоглед, а може и по други причини. “Откажи се от това 

занимание, то не е за теб!” – съветвали го всички приятели. “Вие ще ми 

кажете! – отвръщал им стрелецът. – Ще видите как ще стана шампион по 

стрелба!” И наистина станал. Защото се сетил най-напред да стреля с лъка, а 

след това да рисува кръговете около точката, в която се е забила стрелата. И така 

стрелите му били винаги в центъра на мишената.  

ПОУКА: Който не може да постигне целта, приема за цел онова, което е постигнал.  

КОЗИРОГ- Козирогът всъщност бил обикновен козел – но козел, който искал 

да се изкачи на най-високия връх, за да го наричат козирог. Започнал да 

изкатерва върховете. В началото – по-ниски, после – по-високи. Докато стигнал 

до най-високия – оня, от който можел да види целия свят. И целия свят да го 

види, което за него било по-важно. Тогава извикал към света: “Ей, вижте ме! Аз съм 

най-великият козирог! Виждате ли ме?” Видял го един орел, който летял по-високо и от 

най-високия връх, спуснал се и го сграбчил с ноктите си.  

ПОУКА: И най-високопоставеният трябва да помни, че може да има някой над него.  

ВОДОЛЕЙ- Водолеят сам си измислил това име, иначе бил просто поливач. 

Поливал лехите в градините, нощем миел улиците с маркуч. Нарекъл се 

“водолей”, защото искал всичко да звучи красиво. Веднъж влязъл в 

хлебарницата и си поискал от “онова ухаещо чудо, което се получава от 

зрелия полски злак”. Хлебарят помислил, че му се подиграва, и го изгонил. 

Така водолеят си останал гладен, но и глада си нарекъл “неясен копнеж към 

недостижимото”.  

ПОУКА: Красотата може би ще спаси света, но едва ли ще нахрани гладния.  

РИБИ- Рибите са толкова суеверни, че нищо не хапват, без да се посъветват 

със звездите. Една от тях видяла вкусно водорасло, но хороскопът й 

показвал неблагоприятен за водорасли ден. После открила апетитна попова 

лъжичка, но разположението на звездите й забранявало такива деликатеси. 

Внезапно забелязала червейче. Хороскопът сочел, че точно сега е моментът. Рибата 

нагълтала червейчето – и полетяла нагоре, закачена на кукичката на въдичаря. Защото 

въдичарят също се бил посъветвал със звездите и те му предрекли благоприятен за 

риболов ден.  

ПОУКА: Не играй по гайдата на оня, който свири в съседното село! 
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Учител пише забележка в бележника 

на ученичка: 

„Марийка говори много!“ 

На другия ден момичето връща 

бележника с надпис от баща й: 

„Само да бяхте чули майка й!“ 

           

- Ако утре изкараш двойка на теста 

забравяш, че съм ти майка! 

- Ок. 

На следващия ден: 

- Какво стана с теста? 

- Ти пък коя си?! 

                        Над броя работиха: М.Иванова, Ст.Ганчева 


