
Уважаеми ученици, родители и колеги, 

Във връзка с епидемичната обстановка в страната, свързана с разпространението на Covid-19, и 

с цел опазване на здравето на децата, учениците и учителите, при планиране и провеждане на 

ваканционните форми и инициативи е необходимо да се планират основно дейности, които 

могат да се състоят на открито. Груповите дейности трябва да се осъществяват с до 10 деца или 

ученици в група на разстояние от 1,5 метра един от друг, при стриктно спазване на 

предписаните противоепидемични мерки от министъра на здравеопазването и за недопускане 

на струпване на деца, ученици и учители. 

Наред с игрите и почивката, бургаските деца могат да поддържат умствената и физическата си 

форма през лятото по много начини. Това е и възможност за родителите да имат повече време 

за себе си. Затова Община Бургас предлага на вашето внимание справка за летните занимания, 

които ще бъдат организирани в отделните училища през следващите месеци, график за 

школите и арт обученията в Младежкия културен център. 

Ето и една идея за нестандартна домашна през лятната ваканция: Италианският учител Чезаре 

Ката в малкото италианско крайморско градче Фермо даде на учениците си домашна работа за 

лятото, състояща се  от 15 точки /адски важни и показателни за това какво значи да обичаш 

работата си и да мислиш за своите ученици/: 

И така, лятната домашна работа: 

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. Четете, защото 

това е най-добрата форма на бунт. (за съвети, какво точно да четете, се обърнете към учителите 

по БЕЛ). 

 

4. Избягвайте всичко, което ви носи негативи и усещане за празнота (вещи, ситуации, хора). 

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 (а през 

септември, ако искате,  прочетете го с вашите съученици заедно). 

6. Танцувайте и не се притеснявайте от нищо. Танцувайте навсякъде, където ви се прииска: на 

сцена, на дансинг, 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 ви харесва, кажете му го толкова красиво и убедително, 

колкото можете. Не се бойте, че може да останете неразбрани. Ако не се получи – значи, не е 

било писано, а ако ви разберат и отвърнат с взаимност, то ще прекарате заедно лятото и това ще 

е златно време (В случай на неуспех, прочетете отново точка 8). 

10. Препрочетете конспектите на вашите уроци: сравнете всичко, за 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 (може и на английски или друг 

език, който изучавате), за да упражнявате своя английски и едновременно с това да развивате 

способността си да чувствате и мечтаете. 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. 

 

С уважение: Светла Тодорова – логопед 

P.S. С тези от вас, с които продължаваме дистанционното обучение, 

очаквам всеки ден в определения ни час в електронна платформа MS 

Teams. Ако искате да ми пишете по какъвто и да е въпрос ето адреса на 

пощата ми: 

 

svetla.todorova68@abv.bg 

mailto:svetla.todorova68@abv.bg


 


