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Eсе 

Стефана Лозанова, 7- ми клас 
 
        

Единственият човек,който може да ти попречи и възпрепятства…си Ти. 

Единственият човек,който може да те подкрепи и да помогне…си Ти. 

Образът на вредител или помощник избираш Ти… 
 

Замисляли ли сте се, че сбъдването на мечтата ви би променило света?  Ето още един 

повод за мотивация! Хора, успели да променят живота ни към добро, аз наричам „Велики 

мечтатели“.Ще използвам машината на времето, за да дам примери: 

 

Ако Александър Бел не бе мечтал да изобрети устройство, по което да се общува по 
лесен и достъпен начин-телефонът, сигурно все още щяхме да разчитаме на пощенските 

гълъби и вестоносците. 

 

Представете си какво би станало, ако братята Райт не бяха мечтали да полетят?! Може би 

до ден днешен щяхме да изминаваме дългите разстояния пеша или на кон.  

Ами, ако Иван Вазов се беше отказал от своята мечта- да твори литература, заради 
властния си баща?Сега едва ли бихме имали толкова богата съкровищница от български 

произведения, които да славят народа ни в цял свят! 

 

Не забравяй, че всеки един от тях в началото е бил точно като теб.Стоейки безделно , са 

се възхищавали на вече успелите личности, докато изведнъж мечтата не е нахлула в 

съзнанието им… 
 

Не забравяй, мечтата те пдържа жив!Угасне ли тя, угасваш и ти.  

Вместо по цял ден да лежиш на дивана и да се оплакваш от живота си, стани и го 

промени, така, както на теб ти харесва!  

 

На добър час, мечтателю… 



 

 
  

Как да превърнем мечтите си в реалност 

Есе 
Илияна Дечева , 7 клас 

 
 
Още от деца всички ние си мечтаем за най-различни и чудновати неща. От това да бъдем принцове и принцеси  до това да 
погалим огнедишащ  дракон или да яздим цветен еднорог. Има и още много такива невъзможни неща, за които си мечтаят 
всички деца, това е нормално  и полезно за изграждането на детското самосъзнание. Тези мечти  развиват въображението им, 

обогатяват мисленето им и създават собствен фантастичен и мистериозен свят. Свят, чрез който децата се учат да грешат, да 
вземат правилни решения, разбират как да бъдат в хармония със себе си, учат се на отношение към другите, различават 
доброто от лошото.  
 
Когато пораснем обаче, мисленето ни коренно се променя и започваме да виждаме не толкова фантастичната реалност, която 
сме възприели от приказките и чудноватите детски светове. Осъзнаваме, че сме пораснали и изведнъж сме попаднали в 

реалността, наречена живот. И отново мечтаем, но този път за неща, които  са напълно действителни, може би дори 
достижими,  и могат да се случат в живота. Например, надяваме се на добра кариера, която да ни даде нужните средства, с 
които да бъдем спокойни, материално и духовно задоволени, или весело, сплотено и обичащо семейство. Но за да ги 
сбъднем, трябва да започнем отнякъде.  
 
Понякога човек се страхува от това да бъде деен в достигането на мечтите си, и това, заедно със страха от неизвестността, е 

най- честата причина да сме пасивни, да се ограничаваме единствено до фантазиите си, да не преследваме целите си. 
Замисляли ли сме се  защо не сме инертни и нямаме силите или увереността  да преследваме мечтите си? Може би се 
страхуваме от непознатото или просто не полагаме достатъчно усилия.  Не правим нищо, за да сбъднем мечтите си, а просто 
си стоим,бездействаме, оплакваме се, че нещо не върви, че обстоятелствата са против нас,  и се молим всичко да се нареди от 
само себе си така, както самите ние го искаме.Надяваме се отнякъде да се появи чудо, което по вълшебен начин да направи 
живота ни идеален, според нашите лични критерии, да отнеме всичките ни грижи, а ние продължаваме да бездействаме в 

напразните си надежди да се случи така, както ние го искаме, но без да положим усилия, за да се случи чудото .  
 
Не си даваме сметка нито за миг,че това чудо сме самите ние. Ако сами не се вземем в ръце и не запретнем ръкави, няма кой 
да го направи вместо нас. Нужно е много желание и малко доза целеустременост, за да успеем сами да поставим основите на 
бъдещето си.  
 

За да постигнем обаче целите си, първо трябва да определим какви точно са те,  да се фокусираме върху възможно най-малко 
неща. Когато ги определим, ненужните неща ще изчезнат от съзнанието ни и там вече няма да цари хаос и безпорядък. Така 
ще ни бъде много по-лесно да се концентрираме. След като това се случи,ще започнем да се сблъскваме с всички трудности 
и перипетии, пред които ни изправя животът. Въпреки тях, ние не трябва да се отказваме, а да вървим смело и 
безкомпромисно напред, към успеха. Вторият компонент, който ни е нужен, е концентрацията. Тя ще ни помогне в голяма 
степен за решаването на проблемите, вземането на важни решения, а когато сме уверени и съсредоточени, когато ясно сме 

определили целта си и сме преценили границите на своите сили, способности и търпение, много по -лесно ще намерим 
начини как да се справим, или как да преборим с дадено препятствие, докато достигнем ново, което ще бъде още по-трудно 
от предхождащото го. Така бавно вървим по пътя на живота, изпълнен с множество непредвидими ситуации, и се 
доближаваме до поставената от нас цел. Всяка трудност, заставаща на пътя ни, е препятствие, но и безценен урок за нас. 
Постоянството и целеустремеността ни винаги ще ни се отблагодаряват подобаващо . 
 

Понякога, достигайки мечтите си, ние не се примиряваме, а продължаваме напред, по стълбичката на желанията. Това е 
нормален процес за хармоничния, вярващ в себе си, успешен човек. Не трябва да живеем без цели, нови идеи  и мечти. Човек 
се учи цял живот и всяко препятствие е безценен урок, защото то ни изгражда, учи ни да падаме, ставаме и продължаваме да 
се борим. Всяка мечта и пътят към нея е чудо,чудото, в което се превръщаме самите ние, докато “тичаме“ по пътя на своите 
желания.  Няма напразни усилия, когато искаме нещо от сърце и душа. Няма непосилни мечти, стига те да са реални, за 
вярващия и трудещия се човек . Вярвайте в себе си,борете се  и мечтайте! 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
Как да превърнем мечтите си в реалност?  

Есе 
Радост Видоловска, 7 клас 

 

Какво е човек без мечта? Това е птица без криле, странник, пътуващ в неизвестна посока, изгубена искрица надежда или 
просто страх от  провала в преследване на целта. Важно е да мечтаем, да не губим кураж и вдъхновение,  да имаме своите 
цели, да се стремим към идеалите си и никога да не се предаваме по пътя към собственото си усъвършенстване. 
 
 Още от ранна детска възраст ние започваме да търсим значимото за нас, да си поставяме цели, макар наивни и детски, 

неосъществими. Мечтите преминават през много етапи.Всяко дете има въображение,чрез което то започва да мечтае и да 
желае да направи нещо, дори то да е нереално, невъзможно. Така с възрастта хората разбират какво всъщност искат да 
постигнат,и каква е целта в живота им.Ако някой няма мечта,защо изобщо съществува? Как ще усети трудностите на 
живота,как ще се наслади на успеха,че е постигнал и сбъднал мечта, за която мисли всяка вечер преди да заспи?Каква ще му 
е мотивацията и желанието за живот всяка сутрин, когато се събуди в леглото? 
 

Всеки един от нас трябва да мечтае да направи нещо, с което един ден ще се гордее.За да постигне човек мечтите си ,първо 
трябва да има точно наличие на такива.Трябва да притежава желанието, вярата и търпението, за да гони  целта си.Със 
сигурност по този труден път ще има много перипетии, но това не трябва да е повод за отказване.Всичко хубаво става с 
много труд и постоянство, необходими са усилия и всеотдайност, но крайният резултат си заслужава. 
 
Ако едно дете желае да стане учител по български език и литература, то ще е много упорито в стремежите си, насочени  

точно към тази дейност. Ще си учи уроците всеки ден,а когато порасне, ще се старае да преподава по най-интересния и лесен 
начин на бъдещите си ученици, защото е усетило призванието, защото за него това няма да е само работа – източник на 
финансова независимост, а безкористна мисия, в която е вложена частица от душата.Тази професия ще му доставя 
удоволствие и ще бъде удовлетворено от това,че ще дава възпитание, умения и  знания на подрастващите, ще има 
възможността да ги изгради духовно, морално и физически като пълноценни и значими хора, необходими за обществото. Но 
най-вече ще бъде доволно,че е постигнало това,за което дълго време си е мечтало.Когато някой е постигнал своята мечтана 

цел и си припомни колко ентусиазиран и отдаден е бил в началото,как е влагал цялото си внимание, старание в тази мисия 
,този човек няма да съжалява,че не се е отказал,и ще си каже,че всичко,през което е преминал, си е заслужавало. 
 
За съжаление, има хора,които при първата трудност се отказват, а има и такива, които дори не опитват. Причините може да 
са от различно естество – страх, неувереност, липса на средства или дори демотивация в даден момент.  Но нали затова 
оценяваме всеки наш успех, всяка постигната мечта, защото не сме ги получили даром от съдбата, а сме вложили душа и 

сърце в своята работа. 
 
По-добре да опитаме,отколкото един ден да си кажем"Можех, а не опитах" и да се виним. Човешкият живот е кратък, никоя 
възможност няма да ни се върне за втори опит или шанс. А и все пак хората са го казали"От опит глава не боли".Мечтите 
нямат граници,само за тези, които не ги е страх да ги преминат.  
 

Много е важно да се концентрираме, да насочим цялото си внимание върху своята цел, да бъдем търсещи, даващи и 
непримирими в стремежите си. Няма да е лесно, но трябва да гледаме само към върха на успеха и да не се отклоняваме, не 
бива да пропускаме всяка възможност, всяка “отворена врата“, дори и преминаването да ни се струва много трудно. В такива 
моменти най-вече са нужни вяра и търпение,защото без вярата, ние ще се подценим и няма да имаме мотивация да 
продължим, а без търпението, напълно ще се откажем. Не винаги човек успява, но моментите на провал трябва да ни 
мотивират , да ни научат, че нищо не се постига без необходимата енергия, която трябва да вложим. В живота  ще има хора 

или обстоятелства, които ще се опитват да ни спъват,да ни пречат да следваме и сбъдваме мечтите си. Но въпреки всичко и 
всички, не трябва да се отказваме, а да търсим и гоним мечтите си докрай.Трябва да се научим на постоянство, стимул, 
търпение и най-вече вяра, защото ако ние самите не повярваме в себе си и в собствените си възможности, няма кой друг да 
го направи. 
 
Следвайте мечтите и целите си! Чрез тях създавате реален собствен свят, в който  ще се почувствате наистина значими, 

можещи,щастливи и пълноценни . Животът е най- добрият учител, а  понякога падението е пътят към върха. Не спирайте да 
мечтаете да бъдете себе си! А Вие последвахте ли своята мечта? 
 



 
ЗАБАВНИ МОМЕНТИ 

 
-На дъската да стане Явор. 

-Яворе,  разкажи урока!                          

Ученикът мълчи. 

– Кажи поне заглавието на урока! 

Ученикът мълчи. 

– Какъв предмет учим сега. 

Ученикът мълчи.  

(По едно време от задния чин се чува глас.) 

– Леле!  Ама госпожо, не е честно! Вие го разхождате из 

целия материал! 

 

        У - Иване по математика имаш 2, а по български-3.   

Доволен ли си от резултатите си? 

ИВАН: Да, госпожо, нали 2 и 3 прави 5! 

( През това време ученик спъва друг. Всички избухват в 

смях.) 

У- Иване, не се смей на чуждото нещастие! 

ИВАН: Ама защо да е чуждо, госпожо? Нали го 

познавам?! 

У- Стига, чуйте малко бисери от вашите тетрадки:  

На въпроса какво е будител, Петър е отговорил: „ 

Храст, който боде!” ( смях); 

А на въпроса кои са полезните изкопаеми Дени е 

отговорила:  неполезни, рудни и нерудни. Смешно ли е? 

Я чуйте това: На въпроса кой е написал  „Родна 

стряха” Иван пак е бил остроумен, отговорил е Рамбо 

Силек! 

Ех, какво да ви правя?! Вчера пращам на  Марти 

презентация за Левски по скайпа, а той не я 

приема,понеже бил от ЦСКА! Ех, какво да ви правя? ( 

излиза) 
 Ученик -Еееей , мамче , кво стаа ?  

Майка -Добър ден, Петьо! Дръж се прилично, като голям 

човек, в шести клас си вече! Какъв е този език ?(размахва 

пръст) 

Майка -Яяяя си дай бележника да видя аз какви са ти 

оценките днес! 

(преглежда бележника) 

Майка-Олееее, каква е тази двойка по география ? 

Ученик - Ами, г-жата изкара Вики на картата да покаже 

Америка, а после ме вдигна и ме пита, кой е открил Америка, 

аз отговорих Вики.. Ама не е е права да ми пише двойка . 

Вики наистина откри Америка първа.  

Майка - Ами двойката по ИТ /не се махаш от компютъра/?  

Ученик - Върнаха ме, че странно се пише с две Н... но на 

клавиатурата имам само едно… 

Майка - Ами тая забележка - държи се неуважително с  

учителката. Как така си се държал неуважително с учител . 

Ученик -Сега ще обясня. Госпожата вика "Събуди Георги", а 

аз и казах, Вие го приспахте, Вие го събудете... 

Майка - Я за българския език ми обясни..  

Ученик - Учим, че съществително име е нещо, дето може да 

се пипне и г-жата ме пита, кажи какво е мишка, аз викам 

глагол, а тя “ е нали може да се пипне..“  А-а-а, аз мишки не 

пипам!..  



 

 
 

 

 

 
 

Игри и задачи 
Детска кръстословица за ученици в помощ на учители и родители.  

 
Решете тази кръстословица за деца, за да научите в коя дисциплина се е състезавала 

олимпийската ни шампионка Екатерина Дафовска! 
 

1. Широколистно дърво. 
2. Храст, чиито плодове са лечебни и се използват за чай.  

3. Ударни инструменти. 
4. Вкусна гъба за готвене. 

5. Екзотично животно с големи размери и бивни. 
6. Горски плод. 

7. Горско растение с жълт цвят, предвестник на пролетта.  
 
 

 
 
 

  
 
 



  

Спортен празник в ОУ „Дядо Иван Арабаджията”  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

   


