


За начало - няколко приказки:

Лошата дума

КОИ  ГЕРОИ  НЕ ВИ ХАРЕСВАТ В ПРИКАЗКИТЕ ? ЗАЩО ?

Красавицата и 

звяра

Пепеляшка



Как изглежда агресивният човек?





Според тълкуванието на Български Тълковен Речник 

значението на думата Агресия е  НАСИЛИЕ .

АГРЕСИЯ = НАСИЛИЕ



Какво говори и какво прави 

агресивният човек ?

Обижда

Заплашва

Обвинява

Руши

Тормози Удря

Избухва

Нарушава правата 

на хората

Унищожава

Подиграва се



Били ли сте обиждани ?

Как се чувствате ? 

ОБИДА
В живота хората общуват непрекъснато. От начина, по който 

общуват, от жестовете им се вижда отношението към другия човек. 

Всеки е различен и има право да бъде такъв, какъвто е, но без да 

пречи на околните. 

Обида е когато несправедливо се отнесеш към някого. 

Учениците често се обиждат помежду си. 

Вие чувствате ли се обидени? Как се чувствате след това? 

Правилно ли е да се обиждат хората?

Какви са причините някой да обиди?

Например приказката ‘Лошата дума’ :



Кой обижда повече – по-силният или 
по-слабият?

Можем ли да общуваме без 

обиди?





НЕКА СПАЗВАМЕ ТЕЗИ ЗНАЦИ 

В ОБЩУВАНЕТО! 



 Липса на обич и разбирателство

 Агресивни взаимоотношения в семейството

 Възпитание

 Липса на приятели

 Агресивни приятели

 Компютърни игри

 Телевизия, филми

 Общество 



 Не бягай от проблема!

 Не бързай с отрицателни оценки!

 Изчакай да чуеш и друго мнение!

 Брой до десет преди да нагрубиш или удариш!

 Погледни с очите на другия!

 Научи се да разбираш съученика си!

 Дръж се с хората така, както искаш да се държат с 
теб!



 Споделяй!  

 Усмихвай се по-често!

 Вярвай в доброто у хората!

 Разговаряй с родителите си, с приятели, за 
тревогите и проблемите си!

 Знай, че няма лоши хора – има лоши постъпки!

 Приемай победите и загубите с усмивка!

 Намери верни приятели!

 Общувай по-често с природата!



 Да се уча.

 Да изслушвам.

 Да уважавам всички хора.

 Да спазвам реда и дисциплината в училище и в 
клас.

 Да не нагрубявам и да не наричам с обидни 
думи съучениците и приятелите си.

 Да не удрям другите.

 Да помагам на хората в нужда.



 Право на живот.

 Право на закрила.

 Право да бъда обичан и да обичам.

 Право да бъда уважаван и изслушван.

 Правo да бъда зачитан и да зачитам всички.

 Право на образование.

 Право на щастливо детство.

 Право да съм различен и да мисля различно.



Лоша рана 

заздравява, лоша 

дума не се 

забравя!

Който прави зло, да 

не чака добро! 

Направи добро, па го 

хвърли зад гърба си!

Добра дума железни 

врати отваря!

На каквото си 

постелеш, на това 

ще легнеш! 



Изготвили: Ученически 

съвет при ОУ „Асен 

Златаров“ с. Славейково


