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БУКЕТ ОТ ДЕЦА,
МИСЛИ И БОДИЛИ

СБОРНИК С ЕСЕТА ПО ПРОГРАМА 
„УЧИЛИЩЕ БЕЗ НАСИЛИЕ И 
СТЕРЕОТИПИ, ОПРЕДЕЛЕНИ ОТ ПОЛА”
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Фондация ДОИТ – издател
Проект „Училище без насилие и стереотипи, определени от пола”
С финансовата подкрепа на Фондация Оук, Швейцария
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Този сборник е резултат от съвместната работа на ф-я ДОИТ и пет училища 
партньори в България по проект „Училище без насилие и стереотипи, определе-
ни от пола”, финансиран от швейцарската фондация Оук. Сборникът съдържа 
есета, написани от деца – участници в проекта, но е предназначен преди всич-
ко за възрастните, които ги заобикалят – учители, родители и други, които чрез 
кратките писмени работи на учениците могат да разберат много за проблеми-
те, които ги вълнуват и да видят света през техните очи.

Проектът цели да превърне училищната среда в по-сигурно място за децата, 
където насилието и злоупотребата на основата на пола са сведени до мини-
мум, а стереотипното мислене по отношение на другия пол е трансформирано 
в конструктивно сътрудничество между момичета и момчета. В проекта се по-
ставя особен акцент върху съзнателното и равнопоставено участие на момче-
тата във всички дейности.

Изграждането на отношение на позитивно приемане на половите различия и въз-
приемането на равенството между половете на всички нива от ранна възраст  
допринася за приемане ценностите на равнопоставеността, особено посред-
ством активното включване на момчетата в проектните дейности. Акцентът 
се поставя върху съзнателното участие на момчетата поради убеждението, 
че те имат същата нужда както и момичетата от разчупване на стереотип-
ното мислене, относно очакванията към тяхното поведение и че равнопоставе-
ността отваря и пред тях нови хоризонти.

За мъжете и жените 

В старите приказки мъжете често са 
представени като чудовища, а жените 
като красиви момичета. Преди, в приказките 
имало главно лоши герои и обикновено това 
били мъжете, а пък жените били добри, 
но понякога се случвало и обратното. В 
днешните приказки и мъжете, и жените са 
еднакво лоши и еднакво добри.

Васил Калоянов, 4 клас
Ботевград



4 • БУКЕТ ОТ ДЕЦА, МИСЛИ И БОДИЛИ

Училищата – партньори по проекта са различни по големина и ниво, сред тях има 
едно начално училище (98 НУ „Св. Св. Кирил и Методий”, кв. Илиянци, София), две 
основни училища (ОУ „Н.Й. Вапцаров”, гр. Ботевград и ОУ „Васил Левски”, с Лита-
ково) и две средни общообразователни училища (СОУ  „Цветан Радославов” – гр. 
Свищов и 35 СОУ „Добри Войников”, гр. София). 

Целта на екипа на фондацията е максималното разнообразие на участващите 
ученици и в същото време възможността за равнопоставена изява на момче-
тата и момичетата от различни възрасти, населени места, етноси и учебни 
профили. 

В рамките на проекта фондация ДОИТ организира конкурси за есета и тема-
тични рисунки на децата. Темите на есетата са зададени предварително и 
са свързани с проблемите на равнопоставеността, разглеждани с учениците в 
рамките на проекта. Работите на децата са пречупени през възрастта, пола и 
контекста, в който учат и живеят, затова идеите и чувствата в тях са тясно 
свързани с действителността и отразяват конкретната местна среда. 

98 НУ „Св. Св. Кирил и Методий” (кв. Илиянци, София) е единственото начално учи-
лище сред партньорите и е с профил рисуване и хореография. В проекта участ-
ват учениците от 3 и 4 клас

ОУ „Никола Й. Вапцаров” (гр. Ботевград) е най-голямото основно училище в града 
(над 450 деца). В проекта участват учениците от 3 до 8 клас.

ОУ „Васил Левски” (с. Литаково) е единственото училище в селото, с преоблада-
ващ състав от етническите малцинства. В проекта участват учениците от 3 
до 8 клас.

СОУ „Цветан Радославов”  (гр. Свищов) е средно по големина общообразовател-
но училище със спортен профил. В проекта участват учениците от 4 до 10 клас.

35 СОУ „Добри Войников” (гр. София) е едно от големите софийски езикови училища 
с допълнителен спортен профил. В проекта участват учениците от 4 до 10 клас.

В конкурса за есета участваха 450 есета, а в конкурса за рисунки – 165 рисунки. 
Най-интересните от тях са включени в този сборник. От етични съображения 
някои от имената на децата са променени.

Екипът на фондацията благодари на всички учители, които помогнаха за провеж-
дането на конкурсите.
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Роли на жената и на 
мъжа в семейството

Кой какво прави в къщи?
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Какви  са ро
лите на мъжа и жената в съвременното общество ? Кой как

во 

прави вкъщи?  Това е въп
рос с не един 

отговор.

Преди векове ж
ената е била възп

риемана като подчинена н
а мъжете около себе 

си – брат, баща, съпруг. И д
ори не просто като подчинена, а

 като тяхна соб-

ственост. Жената не се е трудила навън,
 а само си е стояла вкъщи край ог-

нището при децата. Всеки ще си помисли, че животът й е бил лек. 
Но това е 

голяма заблуда. Жената не е имала нито право на гла
с, нито право на изб

ор. Не 

е участвала в полит
иката, нито в обществения живот. Жените не са имали 

право дори сам
и да решават какво да пра

вят с живота си. Младите момичета 

не са имали възможност да избират за кого да се
 омъжат, това са правел

и 

бащите и братята им, а вече семейни, те винаги са ст
ояли по-долу от съпруга 

си в обществената йерархия. М
ъжът е бил пълнов

ластен господар на
 жената. 

Можел е да прави 
каквото реши с нея и с ней

ния живот, и дори е имал законово 

право на това. Ако жената е била физически или 
психически малтретирана, не 

е имала към кого да се объ
рне и да потърси помощ. Мъжът е изкарвал п

рехра-

ната на семейството, осигурявал 
е благото на жена си и деца

та си, затова е 

можел да се разпо
режда с живота и съдбите им.

Днес обаче нещ
ата стоят по по-различен начи

н. Жената работи рамо до рамо 

с мъжа и изкарва п
рехраната на семейството си. Жената е еманципирана и

 е 

придобила пра
вото да избира в

 каква посока
 да поеме. Тя има нови задълж

ения 

– работи и изкарва п
ари, може да гради кар

иера и да се и
здига в професионален 

план.Има право да у
частва в политическия и общ

ествения живот, да заема 

ръководни пост
ове, да има множество и различни

 отговорности. 

Днес жената е по-защитена. Ако е малтретирана по как
ъвто и да е начи

н, 

законът е на нейна с
трана и има кой да я за

щити.

И въпреки вси
чко това и днес им

а разлика в 
ролите на мъжете и жените. 

Има професии, които се определят
 като „мъжки” или „женски”. Остава също 

и въпросът за къщната работа и отглеждането на децата. След като жената 

изкарва пари 
редом с мъжа, то тогава трябва двамата да си делят и къщната 

работа. Но много често това не се случ
ва и домакинството и децата се падат 

отново само на жената. Тя отглежда децата, възпитава ги, грижи се за тях. 

Освен това поддържането на дома също се счита за „женска” работа. И много 

често, въпреки че
 жената работи колкото мъжа, въпреки че

 върши къщната 

работа и гледа дец
ата, когато трябва да се в

земат важни решения, думата 

има мъжът. Той решава и изпълня
ва и рядко ж

ената има право на гл
ас.

От стотици години рол
ите на мъжете и жените са претърпели промени.  Някои 

отговорности са се запаз
или, други са

 се добавили.
 И въпреки вс

ичко днес, в 2
1 

век, жената не е напълн
о еманципирана л

ичност и много често е подвластна и 

зависима от съпруга си. Ивана Димова, ХІ клас, 

СОУ „ Цветан Радославов
”, гр. Свищов
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Когато създам семейството, представям си как аз готвя, а жена ми чисти през по-ловината време на деня, а през другото време се грижи за децата. Когато се навечеряме, аз ще мия чиниите, купите и приборите. Всяка сутрин ще водя децата до училище, а когато ги взема, ще взема топка и ще ги водя на игрището да ги уча да играят футбол. После ще се прибираме, ще ядем и ще гледаме телевизия.Според мен, няма мъжки и женски роли в семейството.
Кристиян Йорданов III клас98 НУ “Св. св. Кирил и Методий”, гр. София 

Според мен мъжът и жената трябва 

да правят всичко заедно. Не жената 

да прави всичко, а мъжът – нищо, 

и той трябва да помага в къщата.

В моето семейство тате ни гледа 

с брат ми, а мама готви. Когато 

порасна и имам семейство, ще по-

магам на жена ми. Аз ще уча деца-

та си на футбол и да карат колело. 

Жена ми ще готви, а аз ще слагам 

масата. В моето семейство, няма 

да има роли само за жената или 

само за мъжа.

Николай Стойчев III клас

98 НУ “Св. св. Кирил и Методий”гр. София

Мама и тате си помагат взаимно 

и се обичат. Помагат ми за домаш-

ните. Мама ни готви много вкусно 

и се грижи за нас. Ходи 
на работа. 

Тате ходи на работ
а и води на дет

-

ска градина сес
тра ми и помага на 

мама с домакинската работа.

Аз също си представям, че ще ходя 

на работа и ще водя моята дъщеря 

на градина и н
а училище. С моята 

жена ще работим и ще си помагаме 

вкъщи.

Стилиян Рисимов III клас

98 НУ “Св. св. К
ирил и Методий”

гр. София

В моето семейство мама готви, а 

тате слага масата. Двамата са 

много грижовни родители, особено 

към мен и бра
т ми.

Когато порасна 
си представям, че 

жена ми ще готви, а аз
 ще се гриж

а 

за децат
а си. Ще ги пазя

 и закри
лям 

и ще ги науч
а на вси

чко, коет
о знам 

за животните.

Според м
ен мъжете и жените имат 

равни пр
ава и за

дължения в с
емей-

ството.

Калоян А
нгелов II

I клас

98 НУ “С
в. св. Ки

рил и М
етодий”

гр. София

Роли на жената и на мъжа в семейството
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а жената я краси”

„Къщата не стои на земята, 
а на жената”

„Мъжът е гост в къщи”

„Когато Господ обича жена я 
дарява с дъщеря”

Народни мъдрости
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Има и такива хора, коит
о мислят, че жените трябва да седят 

само в къщи, за да чистят и да гледат деца... Всъщност, всеки 

човек трябва да може да се развива по 
някакъв начин в п

рофесио-

нален аспект. Е, има жени, които не искат да се развиват и да 

работят и предпочитат да зависят от мъжете си. Аз обаче съм
 

против това, момичетата да се женят преди да са навъ
ршили 

18 години. Това е а
бсурдно, срамно и позорно и нап

раво престъпно, 

момиче, което още съвсем не е пораснало да
 се жени. Но понякога 

не само момичетата са виновни, а и
 родителите им, които им 

позволяват. 
След като направят тази грешка, тези момичета продължават 

да се заробват с деца и други зад
ължения, не, че децат

а са нещо 

лошо, разбира се, но 
майките трабва поне да са с

танали на 18 

години и да се се 
развили както трябва. Ако го нап

равят преди 

това, организмът им все още не е готов и може и детето да се 

роди с увреждания.

Да, хубаво е къщата да бъде пипнат
а от жена, тогава тя е 

по-красива и подреден
а, но не е задължително жените по цял ден 

да се грижат за домовете си. Аз мисля, че и мъжете трябва да 

помагат в домакинската работа, а не само жените да се то-

варят с всички задължения. Нали и мъжът живее в тази къща 

и ако семейството има деца, трябва и двамата родители да се 

занимават с тях, колкото и да са заети. И двамата родители 

имат еднакви права и 
ако искат трябва да могат да работят 

всичко, без дискрим
инация.

Да, мъжът е по-силен от жената, но има и такива жени, 

които са много силни физически – например културистките и 

щангистките. И жените и мъжете са интелигентни същества и 

не трябва да се делят на жени и мъже, хората и от двата пола 

трябва да имат мнение и права. Дори жените в повечето случаи 

да са по-крехки от мъжете, както някой мъдро е казал „До всеки 

успял мъж стои умна жена”

Анет Яворова, VІІ клас 
 

ОУ „Васил Левски” 
с. Литаково
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върши от жените. Нашите прабаби са се грижили изцяло 

за къщната работа, а освен това са се включвали и в 

работата на полето наравно с мъжете. Техният живот 

е бил много труден, но са успявали да съчетаят някак си 

всичките си задължения. Единствената им помощ е ид-

вала от другите жени в семейството – сестри и дъщери. 

Тогава жените не са имали право да вземат решения, а 

за всичко са се подчинявали на мъжете си.
Днес положението е доста по-различно. Жените са много 

по-самостоятелни и равнопоставени на мъжете. И въ-

преки, че отделят повече време за себе си, задълженията 

им в семейството са се запазили. Повечето жени ходят 

на работа, но едновременно с това трябва да се грижат 

за дома и децата си.  Животът ги принуждава да бъдат 

силни, организирани и упорити.Жената е тази, която съхранява добротата, обичта и 

красотата, традициите, трудолюбието и всеодайност-

та, и за да може това да продължи, тя има нужда от 

помощ и отмяна. А кой друг да я отмени, ако не нейната 

дъщеря? Затова мисля, че народната мъдрост казва, че 

когато Господ обича една жена, той й дарява дъщеря за 

отмяна, за да може това, което тя притежава да се 

съхрани и продължи.Аз мисля обаче, че жените, които са дарени със синове 

също са щастливи, защото всяко дете е дар от бога и 

всяка жена е готова да жертва всичко, за да го има. 

Независимо дали е момиче или момче всяка майка обича 

своето дете, защото то е част от нея.Ана Стойкова, VІ класСОУ „Цветан Радославов”, гр. Свищов

„Когато Господ обича 

жена, я дарява с дъ
щеря”

„Къщата не 

стои на земята, 

а на жената”
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Според мен пословицата “Мъжът къщата държи, а жената я краси.” е реална и до днес, защото мъжът се грижи за фи-нансите и понякога за децата и домакин-ството, но това няма как да стане без помощта на любвеобилната майка, която придава уют в дома, избира най-подхо-дящото за децата си и понякога помага в работата на мъжа.Мама винаги помага на брат ми Стра-хил за домашните, тати работи и чисти, а аз сама си върша работата – чистя си стаята, помагам на тати, а когато имам свободно време си рисувам.Мама и тати си поделят домакинство-то – тати пере, глади, гледа ни, а мама чисти, пазарува, води ни на курсове, за да се образоваме и да имаме избор в живота, или пък обратното.Смятам че в семейството ми трябва да продължи по този начин. Трябва да се разбираме, да се обичаме и да живеем в хармония, защото иначе то няма да бъде дружно и успяващо.
Лилия Христова IV клас98 НУ „Св. Св. Кирил и Менодий”, гр. София

За мен в днешно време пословиците : “Мъ-

жът къщата държи, а жената я кра-

си” и “Къщата не стои на земята, а на 

жената” важат и мога да дам пример с 

моето семейство. 

Мама става рано, за да за
веде сестра ми 

на детска градина. Рая п
остоянно разхвър-

ля играчки, а мама ги събира. Тя гот-

ви, пере и чисти. Понякога си почи
ва. Тате 

ходи постоянно на работа. Когато мама е 

изморена той готви, пере и чисти. Поня-

кога той също води сестра ми на детска 

градина. Според м
ен тате е по-натова-

рен от мама, но пък тя не е като някои 

майки, които стоят и чакат наготово. 

Защото ако мама и тате не си помагат, 

това семейство няма да успява.

Искам да стана работлив мъж и да си 

намеря работлива жена, за да бъде с
е-

мейството ни дружно и успяващо.

Мартин Табаков  IV кла
с

98 НУ „Св. Св. Кири
л и Методий”, гр. София
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„Мъжът къщата държи, 

а жената я краси”

Според мен пословицата “Мъжът къщата 

държи, а жената я краси.”, е най-под-

ходяща за моето семейство.
Тате ходи на работа на няколко места 

и вечер се прибира към 20:30 – 21:00, а 

мама ходи на едно място, но тя идва да 

ме вземе от училище и двете заедно взи-

маме брат ми от ясла и се прибираме 

вкъщи. После тя започва да готви и чисти, 

докато аз се занимавам с брат ми. Знам 

че е трудно да се занимаваш с всичко в една 

къща, за това им помагам със слагането 

и вдигането на масата. Ако нямаше та-

кава хармония между мама и тате и не 

бяхме толкова задружно семейство, никога 

нямаше да успяваме в трудните моменти.

Бих искала и аз да имам такъв работ-

лив мъж, като тате и аз да съм такава 

красива жена като мама и моята къща 

да е, като нашата в момента.

Предлагам съвременен вариант на посло-

вица: “Жената къщата да краси, а мъ-

жът да изкарва пари.”98 НУ „Св. Св. Кирил и Менодий”, гр. София
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Кой взема 
решенията вкъщи?
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В основата на всяко едно о
бщество стои семейството и това е 

така от дълбока древност. Моето семейство е малко, но спло-

тено. Моите родители са ми дали най-важното – моя живот.

В къщи от край време решенията се вземат от баща ми и ос-

таналата част от семейството се вслушва в него. Той е опо
рата 

и символът на сплотеността в нашето семейство. Всеки от нас, 

когато има проблем и има нужда от подкрепа търси неговата 

помощ. Той взема решенията по всички въпроси
, независимо какви 

са те. 
Често обаче майка ми не е съгласна с

 него. Когато той е взел 

някакво решение и тя му се противопоставя, татко се ядосва. 

Но понякога се при
мирява и майка ми е доволна, а аз 

изобщо не 

разбирам, как успява да го
 обори.

Аз се разбирам с баща ми, но между нас има и конфликти. В 

старанието си винаги да вз
ема най-добрите и най-правилни-

те решения, той понякога греши. Например, когато трябва да се 

вземат решения, свързани с м
ен и моето бъдеще, той никога не 

ме пита аз какво мисля и обикновено 
казва, че съм още малък. 

Така, той просто не осъзнава как 
се меси в личния ми живот и 

как ме пренебрегва.

Иска ми се баща ми да се вслушва в мнението и на другите и да 

ни позволява по-често да вземаме решения, както за нас сами-

те, така и за семейството. Смятам, че съм достатъчно голям, 

за да вземам сам някои решения. Когато създам свое семейство, 

ще направя така, че решенията да се вземат заедно, а не само 

от един човек.
И все пак, който и да взема решенията в семейството, ние не 

трябва да забравям
е, че сме едно цяло и трябва да се подкреп

яме. 

Дори татко да не осъзнава 
понякога постъпките си, аз занм, че 

той прави всичко за
 нас и че се старае винаги да взе

ма най-до-

брите решения.

Драгомир Черногорски, Х к
лас

СОУ „Цветан Радославов”, гр
. Свищов
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В моя дом повечето решения се вземат от баща ми. Той решава кога и какво да се смени в къщи. Пита майка ми пре-ди това, но той взема крайното решение. Когато искам да изляза навън с приятели чакам разрешение от него.
Баща ми плаща сметките вкъщи – за ток, вода, интернет и телефоните на мен и на сестра ми. Майка ми също ходи на работа. Когато се прибере, започва да вър-ши домакинската работа и после ми по-мага с домашните. Обикновено тя паза-рува, готви, пере и чисти. Когато е много заета, моли сестра ми да ми помогне с домашните, ако не се справям. Баща ми е на работа по цял ден. Приби-ра се изморен, но ако трябва да вземаме някакво важно решение, ние го чакаме да се прибере, за да го обсъдим всички заедно.Мисля, че в повечето семейства бащите вземат решенията вкъщи. Децата много обичат майките си, но имат повече рес-пект към бащите си, защото бащата е главата на семейството.

Станимир Косев, VІ клас
СОУ „Цветан Радославов”, гр. Свищов 

В моето семейство важните решения се взе-

мат от главата на семейството – моя баща. 

Важните проблеми също се решават от него.

Разбира се, той има подкрепата на моята 

майка. Когато имаме проблеми и се налага 

да вземаме решения баща ми винаги съби-

ра семейството, допитва се до всеки от
 нас 

поотделно, изслушва ни, и най-вече майка, 

която предлага максималните си възможнос-

ти и средства и услуги, с коит
о да се постигне 

решение на проблема. 

Естествено, главата на семейството трябва 

да е човекът с най-много знания, опит , уме-

ния и средства за решаване на проблем
ите. 

Защото средствата са необходими, и най-вече 

материалните средства. В случая не е 
важно 

да се раздават само заповеди и команди, а да 

се вземат най-добрите решения и да се из-

слушват всички членове на
 семейството.

В моето семейство силният човек с най-много 

възможности и средства е баща ми. Той се 

старае да взема решения, от които всички да 

са доволни и да н
яма пренебрегнати. Затова 

той е глава на семейството.

Цветан Николов, VІІ к
лас

ОУ „Васил Левски”
, с. Литаково

Кой взема решенията вкъщи?



18



19
Бу

ке
т
 о

т
 д
ец

а,
 м

ис
ли

 и
 б

од
ил

и

Играта на кукли само 
за момичета ли е? 
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Топъл пролетен ден. Слънцето нежно гали с лъчите си земята, а пти-

ците весело чуруликат в клоните на дърветата.

Паркът е пълен с деца, които се гонят, смеят и играят.

Две момченца се състезават с количките си, като шумно бръмчат с 

уста. Малко по-встрани от тях група момиченца си играят с кукли. 

Те са направили легла от листа за куклите, преобличат им дрехите, а 

после си ходят на гости и пият чай. В пясъка са насядали друга групичка 

деца, които ровят по-надълбоко, за да извадят мокър пясък за фигурки.

Към групата на момиченцата се приближава момченце. То спира, гледа 

с интерес и срамежливо пита може ли да играе с тях. След одобрител-

ното кимане на едно от момиченцата, то сяда, взема една кукла и я 

разглежда внимателно. После плахо започва да й реши косата, връзва 

коланче на роклята й. В този миг за него целият свят е събран в тази 

кукла, която затваря очи, щом я сложи да легне...

Една сянка, паднала върху него, и един ядосан глас го карат да трепне 

и да изпусне куклата.  - С кукли взел да ми играе! Ти мъж ли ще ставаш или принцеса?!

Майка му заканително размахва пръст пред лицето му. Момченцето се 

разплаква. Майките на другите момчета одобрително кимат с глави...

Аз седях на пейката, разтворената книга лежеше на краката ми. 

Мълчаливо наблюдавах сцената от самото начало.

Бавно обърнах глава към близката до мен люлка. По-големият батко 

люлееше малката си сестричка. Когато люлката отиваше към него, 

той я гъделичкаше по коремчето, а тя се заливаше в смях.

После погледнах към алеята. Млад татко учеше дъщеричката си да кара 

колело. Накъдето и да погледнех, наред с майките виждах по-големи 

братя, бащи, които нежно изтриваха сълзи, връзваха панделки на 

плитките, целуваха ожулени лакти или убодено пръстче.

Баба казва, че първото дете е продължение на последната кукла...

В желанието си да направи сина си „истински мъж”, тази майка 

забрави нещо важно – това малко момче някой ден може би ще стане 

батко, а после и татко. Тогава то ще се грижи за една „жива кукла” 

с руси или кестеняви коси, със слънчева усмивка. И както разресваше 

косата на куклата, така ще разресва косата и ще плете плитки на 

сестричката си или дъщеричката си. Ще я завива нежно в креватчето 

й, ще й разказва приказки...Яна Гецова, VІ клас СОУ „Цветан Радославов”, гр. Свищов
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Всички знаем, че момичетата си играят с кукли. 
Преобличат ги, правят им прически, гримират ги. Но 
дали момчетата също играят с кукли?Момичетата смятат, че кукли са само Barbie, Bratz, 
Winx и много други видове. Те са нежни, красиви, мо-
дерни. Момичетата искат да приличат на тях. Това 
донякъде е хубаво, когато сме си избрали положителен 
герой. Лошо е, когато за пример се вземе някоя злобна, 
префърцунена, кльощава кукла, тогава момичетата 
започват да се възприемат, като много важни и да се 
държат зле с приятелите си.Преценката на момчетата е съвсем различна. Те също 
играят с кукли, но техните фигурки са на Батман, 
Спайдърмен, Супермен, Капитан Америка... Те харес-
ват филмовите си герои, защото са смели, силни и 
борбени. Момчетата им подражават, като се мас-
кират с костюмите им, имитират тяхното поведе-
ние и водят техните битки.Както и при момичетата, важно е да се подражава 
на добър и справедлив пример. Тогава момчетата ще 
се държат като истински приятели, ще си помагат и 
ще подкрепят останалите.Няма нищо лошо да се играе с кукли. Ако и възрастните 
играеха с кукли щяха да са по-добри и по щастливи.

Тереза Алексиева IV класОУ „Никола Й.Вапцаров”, гр. Ботевград

Обикновено куклите са играчки за момичета. 

Чрез тях ние си представяме, че сме техни 

майки, по-големи сестри, техни учителки. 

Големите бузести кукли обикновено са
 наши 

бебета, а по-красивите и елегантни кукли 

ние обличаме модерно, правим им приче-

ски. Може би в тях виждаме госпожици-

те, които искаме да бъдем, като пораснем. 

Всяко момиче обича и харесва к
уклите, дори 

има по няколко вкъщи.

Аз съм виждала обаче и малки момчета, 

които си играят с кукли и обикновено 
други-

те деца им се подиграват. Защо го правят?

Според мен, момчетата също се виждат 

като техни родители или като техни бат-

ковци, които искат да ги защитават. По 

същия начин ние, момичетата, понякога си 

играем с колички, като си представяме, че 

един ден ще станем шофьорки.

Аз не знам кое е правилно, но с
и мисля, че 

тези неща са нормални за децата. Затова 

те трябва да си играят с каквото искат и 

да се чувстват щастливи.

Ивайла Данинска, VІ клас, 

ОУ „Никола Й. Вапцаров”, гр. Бот
евград

Играта на кукли са
мо 

за момичета ли е?
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Еднакво способни ли 
са момичетата и 
момчетата?
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В много насоки способностите на мо-

мичетата и момчетата не се разли-

чават особено. Двата пола са еднакво 

способни да се справят с поставените 

им задачи и преодоляването на различни 

препятствия.Естествено има изключения и при два-

та пола. Има момчета, които са по-

сръчни и се справят по-добре от някои 

момичета в различни фини и деликат-

ни изработки, присъщи за нежните 

женски ръце. Така също има и физи-

чески силни момичета, които постигат 

по-добри резултати от много момчета, 

например, в спорта.
В редица приети за мъжки спортове 

участват все повече момичета и по-

казват резултати, често пъти, по-до-

бри от тези на силния пол.

Мога да твърдя, че двата пола са равно-

стойни, но не винаги са равнопоставени.

Радостин Петров, VІ клас, 
СОУ „Цветан Радославов”, гр. Свищов

Аз мисля че момчетата и момичетата 

са еднакво способн
и. Защото, въпреки че 

момчетата са по-добри в спорта, има 

и момичета, които обичат спорта и са 

добри в него. Същото е и с момчетата. 

Ако някое момче не обича да сп
ортува, 

то няма кой да го накар
а да го прави. 

Повечето момичета се занимават с из-

куство, като балет или някакви танци, 

но ако едно момче обича и има желание 

да танцува, то не трябва да се срамува 

и да се притеснява. Може някои моми-

чета да не се справя
т добре в спорта, 

но пък може да са по-добри в ученето и 

обратното.
Има много неща, които момичетата 

могат. Даже и такива, които могат 

да правят заедно с момчетата. Успе-

хът им във всичко, което правят зависи 

от постоянството и желанието, труда, 

упражненията и тренировките.

Според мен, ако се обединя
т, вместо да 

се карат, обиждат и бият, те могат 

да постигнат нещо невероятно и удиви-

телно. 

Виктория Филипова  IV клас

35 СОУ “Добри Войников”, гр
. София

Еднакво способни ли са 
момичетата и момчетата?
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Човекът е същество, което има мисия – да променя света и 
да оставя следа след себе си. И всичко това в името на бъде-
щето. Не са от значение никакви различия – стар или млад, 
мъж или жена – всеки се стреми да успее и да се реализира 
в живота.
Жените и мъжете имат еднакви способности, те могат да 
се реализират в живота, независимо от пола. Успехът им 
зависи от собствените им възможности, воля и амбиции.
Всеки човек иска равен старт в живота, който е като ис-
тинско състезание. За да постигнеш успех, трябва да си 
много постоянен и трудолюбив. Трябва да не се отказваш по 
средата на пътя. Този път трябва да се извърви до края. 
И тогава успехът идва. Оказва се, че цветът на кожата, 
расата, езикът, полът, по който се различават хората, 
нямат никакво значение. Всичко зависи от заложбите, уме-
нията, знанията, способностите и борбеността.Отдавна вече е минало времето, когато жените не са имали 
право на глас, стояли са си само вкъщи и са чакали поз-
волението на мъжа за каквото и да било. Днес те, наред с 
мъжете карат коли, гласуват, могат дори да летят в Кос-
моса. Днес жената доказва, че не е по-различна от мъжа. 
Способна е да участва във всякакви видове дейности. Жените 
вече са полицаи, военни, ръководители на големи фирми. 
Еднакво са успешни и като адвокати, спортисти и добри по-
литици. Модерната жена е поставена на равно с мъжете.
 Животът е борба, която се води всеки ден. А борбен ли си, 
успехът идва независимо какъв си. Аз притежавам свобо-
дата, което е най-важното, и сама избирам начина на 
живот, независимо дали съм мъж или жена.Да си успешен човек означава да си достатъчно разумен, до-
бър и упорит.

Надя Георгиева, VІ клас, ОУ „Никола Й. Вапцаров”, гр. Ботевград
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Според мен момичетата са по-способни от 
момчетата. Мисля, че е така, защото 
момичетата подхождат по-сериозно към 
образованието още от първи клас, а мом-
четата към спорта. Този старт, който 
дава първи клас е основата на човешкото 
образование. Каквото е началото, такъв 
е и краят. И въпреки че повечето вели-
ки личности са мъже, това не ги прави 
по-умни и способни от жените. Та нали 
повечето учители са жени.Макар че мъжете обикновено са до-
бри спортисти, не ги прави по-способни, 
а само доказва, че жените са по-отго-
ворни за себе си, тъй като спортът крие 
много рискове. Плюс това нали жените са 
тези, които гледат децата, които могат 
да бъдат следващите велики личности на 
България. Затова според мен жените са 
по-способни от мъжете.
Зара Стойчева IV клас35 СОУ „Добри Войников”, гр. София

Според мен мъжете и жените не са ед-

накво способни.
Жените доста често казват, че работа-

та на мъжете е много лесна: те тряб-

вало само да седят, лежат и да се чудят 

какво да правят. 

Но всъщност не е така. Ако дадем на 

една жена мъжка работа, тя няма да 

издържи и ще започне да цени 
мъжката 

работа и сила.
Същото става и с мъжете. Те си ми-

слят, че е лесно да го
твиш, чистиш и 

да ходиш на работа, както и да пома-

гаш на децата си и всичко това едновре-

менно. Ако един мъж трябва да направи 

всичко това, той няма да издържи дори 

един ден. Мъжът веднага ще започне да 

се оплаква и ще казва, че го боли
 тук-

там. Той също ще разбере, какво е 
да си 

жена или какво е да
 вършиш женската 

работа.
Ако за един ден мъжете започнат да 

вършат женската работа, а жените – 

мъжката работа, те ще започнат да се 

уважават един друг.

Виктория Тодорова VI кл
ас

ОУ „Никола Й. Вапцаров” гр. Бо
тевград
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Момичетата и момчетата имат еднакви способности. 
Повечето момчета са много добри в спорта, но също 
така има и момичета, които обичат да спортуват и 
правят това също толкова добре, колкото и момчета-
та. Според мен спортът не развива само физическите 
умения. Аз, например, съм се записала на тренировки 
по карате. Аз не отивам там, за да се бия, а за да 
контролирам себе си. Учителите са ни казвали, че най-
големият ни враг сме си самите ние. Също така там 
ни учат на търпение и контрол над тялото.
Балетът не е само женски танц. Той е изкуство, в 
което участват и мъже. Без мъже няма да се получат 
сцени, като в “Лебедово езеро”.
Момчетата и момичетата не трябва да се състезават 
едни с други. Нито един от двата пола не е по-добър от 
другия. Много момичета рисуват по-добре от повечето 
момчета, но и момчетата не са за подценяване, защо-
то някои момчета са по-добри  от повечето момичета 
в други сфери на живота и ученето.
Успехът на хората не зависи от пола. Много момичета 
получават купи и медали по лека атлетика, тенис... 
Също така има и женски футбол. Много момичета 
стават учени, учители и други професии. Успехът не 
зависи от пола, а от труда, търпението и желанието. 
Всички хора са равни, независимо дали са жени или 
мъже.

Вая Николова  IV клас
35 СОУ “Добри Войников”, гр. София

Еднакво способни ли са 
момичетата и момчетата?



28



Бу
ке

т
 о

т
 д
ец

а,
 м

ис
ли

 и
 б

од
ил

и
Бу

ке
т
 о

т
 д
ец

а,
 м

ис
ли

 и
 б

од
ил

и
29

Бу
ке

т
 о

т
 д
ец

а,
 м

ис
ли

 и
 б

од
ил

и

Зависи ли приятелството 
от пола?



Аз лично предпочит
ам повечето ми 

приятели да са момчета, защото е 

по-приятно да си с някого с 
близки, 

като твоите интереси и предпо-

читания. Нямам нищо против да 

имам и приятелки, но в повечет
о 

случаи те не мислят по начина, 

по който съм свикнал. Наприм
ер, 

като се случи нещо, те винаги го 

приемат сериозно и всичко ста-

ва доста объркано. Докато аз бих 

го приел така, че след някол
ко дни 

вече е отминало, поправил с
ъм го 

и не е нужно повече да се тревожа 

за него.

Велко Велев VI кла
с

35 СОУ „Добри Войников”, гр
. София За мен приятелството не зависи от 

пола. Приятелите трябва да си пома-

гат, да си вярват и да са добри едни 

към други. Мисля че приятелството не 

зависи от пола, защото ако предпочи-

таш едните пред другите и те няма 

как да те харесват. Приятелството 

трябва да зависи от това дали мо-

жеш да разчиташ на приятелите си 

и обратното. Зависи от това как се 

разбирате и как се държите помежду 

си. Ако тя или той се нуждае от теб, 

ти трябва да му помогнеш с какво-

то можеш. Ако приятелството зависи 

от пола, по света щеше да има много 

нещастни и недоволни хора. Според мен 

приятелството е истинско, когато не 

зависи от пола.
Станислава  Пенкова VI клас
35 СОУ “Добри Войников”, гр. София
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Зависи 
ли прия

телството 

от пола?

Приятелството не зависи от пола, за-
щото зависи от държанието ти към 

всеки един от твоите приятели. Вся-
ко дете има момчета и момичета за 

приятели. Всеки човек като малък си 

мисли, че да си имаш приятел от дру-
гия пол, е странно. Но след това осъз-
нава, че това не е така.
Аз и моите приятели, когато бяхме 

малки се смеехме, когато чуехме ду-
мата „гадже”. Сега не е така, за-
щото осъзнахме, че мъж да си има за 

приятел жена или обратно не значи на 

всяка цена, че му/й е гадже, а просто 

са добри приятели. Приятелството не 

зависи от пола, всеки човек е общу-
вал или общува с другия пол никой не е 

ограничен как да си избира приятелите.Атанас  Велинов VI клас35 СОУ „Добри Войников”, гр. София



Според мен различните хора биха отгово-
рили по различни начини. Голяма част от 

обществото би казало, че приятелството 

наистина зависи от пола, но аз не мисля 

така. Вярно е, че когато приятелите ти 

са от твоя пол, ти се чувстваш по-сво-
боден към тези хора. Това не пречи обаче 

най-близкият ти приятел да е от проти-
воположния пол. Смятам че без значение 

от пола, ако приятелите ти са истински, 

те биха сторили всичко за теб, биха ти 

помогнали в трудни моменти.
Има много деца, които се срамуват от 

това, че приятелите им не са от техния 

пол. Това може би се дължи на факта, че 

ги е страх някой да не им се присмее.
Не бива да позволяваш да те съдят заради 

това какви са приятелите ти. Грешно е 

също така да избираш другарите си, спо-
ред това какво казват другите за тях, без 

сам да си ги опознал.Най-добре е да слушаш себе си и сам да 

избираш приятелите си, независимо от 

пола.

Калина Рашкова  VI клас
35 СОУ “Добри Войников”, гр. София
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Зависи ли приятелството
от пола?

Зави
си л

и пр
ият

елст
вот

о

от пол
а?

Според мен, за приятелите няма значе-

ние дали са момчета или момичета, за-

щото щом сте станали приятели, нещо 

ви свързва. Пове
чето истински приятели 

споделят тайни един на друг, страхо-

ве и най-различни моменти от живота 

си. Например аз имам приятели, които 

са ми много, много близки, с които се 

познаваме от много отдавна. С тях се 

чувствам на мястото си.

Сред моите приятели има и момичета и 

момчета, което не променя отношение-

то ми към тях заради това, че са мо-

мичета, например имам три приятелки 

от класа, които са много забавни и ст
ях 

винаги е весело. 
На мен ми е приятно да 

съм с тях, а когато с нас е и моят при-

ятел става още по-забавно. Играем на 

игри, разхождаме се, говорим си, правим 

смешни истории. Приятелят ми е много 

добър в това, както и аз. Веднъж зима-

та играехме на снежна война, на от
бори 

– аз, той и още четири момичета – беше 

страхотно. Хем беше война, хем в крайна 

сметка не воювахме, а се забавлява
хме.

Кирил Димитров VI клас

35 СОУ “Добри Войников”, 
гр. София
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Зависят ли качествата 
на човека от пола?
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Всеки човек, било т
о мъж или жена, се ражда с някакви за-

ложби, които с течение на времето се развиват в една или 

друга насока.
Още с първата глътка живот новороденото дете си определя 

посоката на своя живот. Още от този момент, голямо зна-

чение за оформянето на качествата и характера му и за по-

нататъшното му развитие като личност, оказват влияние 

семейната среда, училището, улицата, приятелите и много 

други фактори. Независимо от пола, човек поем
а своя път, 

като защитава своята индивидуалност
, съобразявайки с

е с 

всичко, което го заобикаля.

Едни смятат, че са лидери, чув
стват се силни и незави

сими. 

Други са по-слаби. Това се отнася и за мъжете, и за жени-

те. Важното за всички (мъже и жени) е да съумеят да съче-

таят в себе си всички ч
овешки добродетели (любов, уважение, 

всеотдайност, себеотрицание, саможертва), за да могат да 

успеят и оцелеят.

Възхищавам се на звездната олимпийска двойка по 
фигурно 

пързаляне, танцови двойки Алб
ена Денкова и Максим Ста-

вийски. Те са успе
ли да постигнат хармония в характерите 

си, за да могат да достигнат върха, независим
о че сигурно са 

имали противоречия. И точно тук е важно да отбележим, че 

винаги в живота трябва да се правят
 компромиси от двете 

страни (мъжът и жената). Никога да не 
се дава предим-

ство на единия или д
ругия пол. Те са ед

но цяло и трябва да се 

знае, че във всяко,
 човешко същество е развито и мъжкото и 

женското начало. Така че 
по-скоро превъзхожда този, който 

е изграден от повече качества, независимо дали е мъж или 

жена.

Дженифър Никифорова  V клас

35 СОУ “Добри Войников”, гр
. София

Зависят ли качествата на 

човека от пола?
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Аз съм момче. На възрастта, на която съм нямам осо-
бено големи наблюдения и опит с хората, затова дори не 
мога да предположа какво е да си момиче, още по-малко 
пък да знам какви качества могат да имат те. Сигурно, 
когато порасна, и съм контактувал достатъчно дълго и 
задълбочено със срещуположния пол, ще мога по-точно да 
кажа какви са приликите и разликите между мъжете 
и жените.
На този етап от живота си, смятам че със сигурност 
има общовалидни и за двата пола, както положителни, 
така и отрицателни качества. Например няма никакво 
значение дали си мъж или жена, за да бъдеш човеколюбив. 
Просто в гърдите ти трябва да тупти добро сърце. Чест-
ността, добронамереността и още безброй положителни 
качества изобщо не зависят от пола на човека. От друга 
страна, смятам, че има и качества, които са стро-
го зависими от пола на хората. Например физическата 
сила приляга и е типична за мъжете. Нежността, усета 
за красота, възможността да ражда и да възпитава 
по-добре децата, са типични предимно за нежния пол.
Накрая искам да кажа, че според мен жените и мъже-
те имат, както еднакви или подобни, така и различни 
качества. Най-важното от всичко си остава жените и 
мъжете да се разбират взаимно и да се обичат, дори и 
с различията си. Само така, светът ще може да про-
дължи напред.

Борис Балабанов  V клас35 СОУ “Добри Войников”, гр. София
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Зависят ли качествата на 
човека от пола?

Да бъдеш вежлив, да с
и добър и

 ве-

рен прият
ел, да си 

внимателен към 

другите, да си у
служлив са ка

чест-

ва, коит
о не зави

сят от това дали 

си мъж или жена. Тези
 качества 

се създава
т в семейството. В ми-

налото, наприм
ер в праи

сторията, 

мъжете са имали строго опреде-

лена роля
. Те трябвало д

а осигуря
-

ват прехранат
а на семейството, 

а жените – да гледат децата и 

да пригот
вят храната, но в дн

ешно 

време не е така. Мъжете и жени-

те си разде
лят работата по равн

о.

Само поради 
физическот

о различи
е е 

прието, че мъжете са по-силни от
 

жените и затова се ка
зва, че т

е са 

по-силният пол.

Александъ
р Тунтев  V кла

с

35 СОУ „Д
обри Войн

иков”, гр
. София
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Това е малко спорен въпрос. От една страна, бихме могли да кажем, че някои човешки качества зависят от пола. Например, смелостта и силата са по-присъщи за мъ-жете, докато милосърдието и нежността клонят към жените. Аз мисля обаче, че качествата на човека не се определят от пола.
В ежедневието си често съм срещала момчета, прите-жаващи качества като нежност, внимание или талант, насочен към изкуството, и момичета с буен характер, груби и арогантни.
Да вземем, например, едно човешко качество: смелостта. Мъжете или жените са по-смели? Историята дава много примери за това, а аз ще посоча само два. Ян Хус изгаря на кладата смело, защитавайки идеите си, но и Жана д’Арк прави същото.
Подлостта и лицемерието на кого са присъщи? Срещат се и при единия, и при другия пол. Изобщо различните човешки качества не са зависими от пола, според мен, а от самия човек. Един човек не може да бъде само добър или само лош. Не може да бъде безкрайно смел или пълен страхливец, го-лям мързел или пък голям работник, пълен талант или пък пълен непрокопсаник. Човек е такъв, какъвто е, със своите плюсове и минуси, със своите качества, които сам е изградил и тези, които са изградили в него преди това семейството и училището. Всички тези качества едва ли могат да зависят от пола и едва ли той може да ги опре-деля. Просто смятам, че всеки е такъв, какъвто е и може би, такъв, какъвто иска да бъде. 

Таня Георгиева, VІІ клас ОУ „Никола Й. Вапцаров”, гр. Ботевград
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Трябва ли изборът на 
професия да зависи от 
пола на човека?
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Трябва 
ли избо

рът на про
фесия 

да зави
си от пола н

а човек
а?

Няма разлика дали си мъж или жена, за да работиш нещо.
Гледах един филм, в който едно момиче беше механик, а казват че само момче-тата могат да поправят коли и превозни средства. Не е честно към единия пол.Момичетата могат да играят с момче-тата. Момичетата могат също да иг-раят дори футбол. Всички професии ста-ват и за двата пола. Никой пол не бива да бъде пренебрегван в професиите. Казват че жената трябва да чисти и да готви в къщи, а мъжът да работи на-вън. Не е вярно. Вкъщи тате готви и по-някога пере, а ходи и на работа, а мама работи в магазин за дрехи и се прибира късно вечерта.

Заради това, мисля че няма значение ка-къв пол си, за да работиш различни про-фесии.

Мартин Гечев IV клас
98 НУ „Св. св. Кирил и Методий” гр. София

Според мен, и двата пола могат да се 
справят с дадена работа. Някои хора смя-
тат, че професиите се делят на мъжки и 
на женски. Например, повечето мислят, 
че ръководните постове в големите фирми 
трябва да се заемат само от мъже. Но 
според мен това не трябва да е така. И 
двата пола могат да се справят с всяка-
къв вид професия. 
Повечето хора мислят, че мъжете карат 
превозни средства по-добре от жените. 
Но в нашето семейство не е така. Само 
мама има шофьорска книжка. 
Смята се, че домакинските задължения са 
само за жените, че готвенето, чистенето, 
гледането на деца е женска работа. Оба-
че в нашето семейство нещата не сто-
ят така. Татко помага много на мама, 
даже готви по-вкусно от нея. Вкъщи ни-
кой не командва, решенията се взимат от 
цялото семейство. Даже взимат и наше-
то мнение. Аз, като порасна, смятам да 
уважавам жена си, да я приемам като 
равна, да се вслушвам в мнението й и в 
съветите й.

Стефан Христов,  ІV клас , 
ОУ „Никола Й. Вапцаров”, гр. Ботевград
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е дали си

 

мъж или жена, за 
да работ

иш 

някаква 
професия.

Моят чичо е с
четоводител и леля

 

ми е счетоводител, и аз 
съм бил 

там и съм виждал какво ра-

ботят. Няма значение 
дали си 

по-силен или по-слаб, дали си 

по-умен или по
-малко умен. Въ-

просът е да можеш да се спр
авиш 

с даденат
а задача.

Калоян Ча
къров IV к

лас

98 НУ „Св
. св. Кир

ил и Методий”, 

гр. София

 

Според мен, изборът на профе-

сия не зависи от пола на чове-

ка, защото всеки може да работи 

това, в което е най-добър и няма 

значение дали си мъж или жена, 

за да си добър в нещо. 
Например, ако си мъж и си добър в 

шиенето и разбираш от мода, не 

трябва да се отказваш, а тряб-

ва да продължаваш и да станеш 

например шивач или дизайнер.
За това, според мен, изборът на 

професия не зависи от пола на 

човека, а отуменията и жела-

нието му.
Симона Георгиева IV клас
98 НУ „Св. св. Кирил и Методий”, 

гр. София

Според мен, не е от значение дали си мъж или жена, за да си избереш професия.Не е от значение, защото всички професии са смесени. Например, баща ми е военен, но в неговото поделение има и жени. Майка ми е шивачка и в нейната фирма има и мъже. Има и други такива професии, например  строителството. Някои хора си мислят, че не може жени да са строители, защото не са достатъчно силни, но аз знам, че има.
Даниел Тодоров IV клас98 НУ „Св. св. Кирил и Методий”, гр. София
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Професията на човек зависи от много неща – на първо място 
от това какво може и не на последно – какво иска да работи.
Дали можем да определим с какво се занимава или ще се за-
нимава някой по пола му?Когато бях малка, играех футбол с момчетата. Момиче съм, 
да, но скоро и те ме възприеха, като една от тях. И не след 
дълго и аз се научих да ритам. Какво ли щях да правя, ако 
съучениците ми ме бяха отхвърлили? Как ли щях да се по-
чувствам? Със сигурност нямаше да ми е приятно. Зле би се 
почувствала всяка жена, ако колегите й не я подкрепят поне 
малко в новата работа, която ще работи, защото е жена, 
или просто е различна.Има много занимания със залепен етикет “мъжки”. Има мо-
мичета, макар и едно на хиляда, които практикуват такива 
професии, защото им харесват, правят ги щастливи, отда-
ват им се. Дискриминация е тези жени да бъдат наричани 
изключения. Рядко хората се замислят кой, защо и с каква 
цел е поставил ограниченията, свързани с пола. Дали не е бил 
някой слаб, нищо не можещ? Или някой глупав, оправдаващ 
се? Това остава загадка. Вместо да се опитат да я разрешат, 
почти всички приемат лекомислено тези обяснения.Ще дам друг пример – приятелка на майка ми от детство-
то работи като охрана на съдебната власт и въпреки че е 
“приятелка”, а не “приятел” на мама, се справя отлично със 
задълженията си.Не е правилно да се казва “жените могат това” или “мъжете 
могат онова”, а трябва да се говори за всеки, като за отдел-
на личност. Жените си приличат по устройство на тялото и 
външен вид, но се различават по интереси, идеали, желания и 
неща, които ги правят щастливи. С достатъчно воля, всички 
могат всичко. 

Мартина  Венчарска VII клас35 СОУ “Добри Войников”, гр. София
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Според мен, жените могат да се изявяват в мъжки професии, така е и при мъжете – те пък може да имат женски професии.Жените и мъжете трябва да са равни. Няма значение дали си по-силен или по-сръчен. Всеки човек има право да работи това, което иска и може. 
Повечето хора мислят че само мъжете могат да са автомонтьори, но не е така, защото аз съм гледала филм, който показва обратното. В него главната героиня е автомонтьор.Мъжете пък, може да са продавачи в магазин за дрехи, или пък да са шивачи. Според много хора жените трябва да си стоят вкъщи да чистят, да готвят, а мъжете да ра-ботят. Аз познавам много семейства, в които само жените ходят на работа, а пък мъжете чистят вкъщи и готвят, защото жените нямат време.

Затова, аз мисля, че професията не зависи от пола.

Габриела Василева IV клас98 НУ „Св. св. Кирил и Методий”, гр. софия

Не би трябвало професиите да се делят 

на мъжки и женски.

Интелектът и сръчността на жената са 

равни на тези на мъжа. Ето защо про-

фесиите в областта на науката, спор-

та, образованието дават възможност 

да се реализират
 еднакво и дват

а пола. 

Мъжете успяват да надминат жените, 

в някои “женски” професии, като дизайн 

на дрехи, фризьорство и в кухнята. Же-

ните също се справят в някои “мъжки” 

професии по-добре от мъжете.

Въпреки този вид равнопоставеност на 

мъжа и жената има и професии, които 

изискват повече физическа сила н
апри-

мер миньори и дървосе
качи.

Все повече жени обаче заемат места в 

бизнеса и политиката, а преди време 

това е било рабо
та само за мъже. И 

обратното – сега често мъжете стават 

педагози и социа
лни работници.

Георги Цветанов  VII клас

35 СОУ “Добри Войников”, 
гр. София

Тряб
ва л

и из
боръ

т на 

проф
есия

 да 
зави

си о
т пол

а 

на ч
овек
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Какъв искам да стана?

За какво мечтаят 
момичетата и 
момчетата?
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Аз искам да стана известна на-

родна танцьорка. За тази професия 

трябва да искаш да танцуваш да 

танцуваш, танцът трябва да ти 

е в кръвта. Трябва да го можеш, и 

най-важното – да го обичаш.
За да постигна мечтата си, тряб-

ва много, много репетиции. Трябва 

да съм много издръжлива. Според 

мен няма значение дали си жена 

или мъж, за да танцуваш. Тази 

професия е моя мечта и искам да 

я постигна на мсяка цена, защото 

много обичам да танцувам още от 

малка.

Борислава Цветанова III клас
98 НУ „Св. св. Кирил и Методий”, 

гр. София

Аз искам да стана космонавт. Ис-

кам да съм космонавт, защото там 

в Космоса е много красиво
, необятно и 

непокоримо. Искам да стана главния
т 

капитан на Совал
ката.

Рисковете са, че Космосът е пълен с 

опасности и мога и да не
 се върна с

 

другарите си. Во си 
заслужава. Меч-

тата ми е в безкра
йността да стъпя 

на Луната като Нийл Армстронг.

Още от малък гледам
 филми за Космо-

са. Бил съм вече пет пъти в Обсерват
о-

рията на Рожен и три пъти в плане-

тариума в Смолян. Уникал
но е, нали?

Мисля си, че 
ако продълж

авам с тези 

наблюдения на Вселената мога да 

стана истински космонавт.

Владимир Буковски
 IV клас

98 НУ „Св. св. Кирил и Методий”, 

гр. София
Аз искам да стана създа

тел на игри
, 

защото тази проф
есия ми харесва

. 

Да правя н
ови и все

 по-нови игри
, с 

които децата и възра
стните да се 

забавлява
т. Да могат, като сед-

нат на компютъра да се
 озоват в 

нов свят, където те са главн
ите ге-

рои и ни
кой да н

е им казва к
акво 

да правят
. Там те ще бъдат сво-

бодни  да
 използва

т въображ
ение-

то си. Так
а аз ще си напр

авя моя 

компания и 
ще забогат

ея и ще се 

забавлява
м.

 
Мартин Гечев I

V клас

98 НУ “С
в. св. Ки

рил и М
етодий”, 

гр. София
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Аз искам да стана рок музикант. Ис-кам да стана рок музикант, защо-то ще бъда много богат и ще ходя по турнета из целия свят. Аз ще мога да опозная различни страни. Ще мога да усетя тръпката да си на сцена и всички да викат името на групата. Ще имам фенове, които ще ме ува-жават, ще ме обичат и ще ми под-ражават. Ще стана много известен и ще ме дават по телевизията. Ще имаме свои албуми с нашите най-добри песни, даже може да получим златна плоча от много известно му-зикално студио.Ето за това искам да стана рок му-зикант и ще се старая мечтата ми да се осъществи.
Георги Латинов IV клас98 НУ “Св. св. Кирил и Методий”, гр. София

Аз искам
 да стана готвач, защ

о-

то обичам
 да готвя. Искам

 да бъда 

готвач, защ
ото ще знам много ре-

цепти и вкъщ
и ще мога да си

 пра-

вя нещо вкусно. 
Ако имам гости ще 

мога да ги
 впечатля с гозб

ите си. 

Жена ми ще може да си по
чива или 

да върши друга р
абота, докат

о аз 

готвя. Всеки
 ден ще научава

м нови 

рецепти. Но за да стана готвач 

трябва да 
съм търпелив. 

Обичам да 

готвя, защото е лесно 
и забавно

, а 

най-хубавото е това, че с
лед това 

мога да се 
нахраня.

Анджело Лямов  IV кла
с

98 НУ „С
в. св. Ки

рил и М
етодий”, 

гр. София

Какъв искам да стана?
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Аз искам да стана банкерка.
За да бъда банкерка, трябва да 
съм отличен математик, да 
знам много езици и да имам 
отлично досие. На мен ми ха-
ресва професията, защото чрез 
нея ще изкарвам добра запла-
та, ще помагам на семей-
ството си, ще мога да даря 
пари за дома за изоставени 
деца.
За да си добър банкер, няма 
значение дали си мъж или 
жена.

Кристина Заркова III клас 
98 НУ „Св. св. Кирил и Мето-
дий”, гр. София

Аз искам да стана спортистка. Ис-

кам да стана спортистка, защо-

то много обичам
 спорта. Обичам да 

тичам и да скачам
. Не винаги 

пече-

ля, но това не е от значение. В
ажно 

е да се заба
вляваш и да опиташ. По 

някой път вземам златен медал, по 

някой път и сребърен.

Когато съм на старта изпитвам 

неописуемо притеснение, дали ще 

тръгна когат
о трябва или н

е, дали 

ще съм първа, втора, трета и така 

нататък. На коет
о и място да съм 

пак ще обичам спорта.

Стефани Стоянова  IV к
лас

98 НУ „Св. св. Кирил и Методий”, 

гр. София

Моята професия ще е полицай
. Аз 

ще бъда издръжлива и смела. Аз 

ще постигна желанието да стана 

полицай с т
ичане, скач

ане и учене.

За да си п
олицай, ня

ма значение 

дали си момче или момиче. Важно 

е да имаш нужните качества. 

Харесвам тази професия, защото 

ще спасявам
 хората от кражби, 

престъпления и у
бийства.

Даяна Цветанова III кл
ас

98 НУ “Св. 
св. Кирил и

 Методий” 

гр. София
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Когато порасна искам да стана зоо-лог. Искам да работя тази професия, за да опозная животинския свят на земята. Ще разказвам на хората за опасните видове животни, какво да правят, когато ги срещнат.Моите задължения ще бъдат да из-следвам животните, а отговорно-стите ми - да не излагам на риск живота на екипа ми и животните и да предпазвам туристите.Няма да има трудности, ако ра-ботя с жена със същата професия. Жените са достойни и отговорни във всички професии.
Алдин Хамдуги IV клас98 НУ “Св. св. Кирил и Методий”, гр. София

Мечтая си да стана зъболекар
ка. 

Искам да работ
я това, защ

ото ще 

лекувам зъбите на хора
та и ще се 

грижа не само за краси
вата им ус-

мивка, а и
 за самочувствието им.

Отговорност
та е голяма, защото 

ако допус
на една гр

ешка мога да по-

губя човеш
ки живот.

Според мен няма да срещ
на никак

-

ви трудности, защото съм жена. 

И мъжете, и жените са упор
ити и 

добри спец
иалисти.

Така ще помагам на хорат
а, като 

се грижа за кра
сотата и здрав

ето 

им.

Елена Вас
илева IV 

клас

98 НУ “С
в. св. Ки

рил и М
етодий”, 

гр. София

За какво мечтаят 

момичетата и 

момчетата?
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Като порасна мечтая да стана вели-ка лекоатлетка. Искам това, защото никога не се предавам и се занимавам с лека атлетика от малка. Ще предста-вям страната си и няма да разочаро-вам феновете си.
Смятам, че ще срещна трудности, но не защото съм момиче. Успехът в спорта не зависи от това дали си момче или момиче.
С професията си ще помогна на стра-ната и ще я прославя. Тази професия, за мен е страхотна. Вярвам, че макар и малка, България ражда силни и добри хора, като мен. 

Красимира Велева IV клас98 НУ “Св. св. Кирил и Методий”,гр. София
Искам да стана ветеринар, з

а-

щото искам да помагам на без-

помощните животни. Аз ще си 

направя 
голяма клиник

а и в не
я 

ще има всичко 
нужно. Също така 

ще построя и голя
м приют, за да 

прибирам
 уличните кучета и да 

ги лекува
м. Ще давам на хора

-

та да ги о
синовяват

, но при 
едно 

условие –
 никога да

 не ги изо
ста-

вят. Ето за това искам
 да ста-

на ветеринар.

Симона Георги
ева  IV кл

ас

98 НУ “Св
. св. Кир

ил и Методий”, 

гр. София

Какъв искам да стана?
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Като стана голям, искам да стана фут-болист и треньор по Таекуон-До. Искам да работя това, защото и двете професии са свързани със спорта, а и двете ми харесват.Ще трябва във футбола да съм бърз и так-тичен, в Таекуон-Дото да съм предвидлив и внимателен.
Според мен, всички – и момичета, и мом-чета, няма да имат трудности в тези професии, защото жените тренират футбол и Таекуон-До много успешно.С футбола ще въодушевявам зрителите, а с Таекуон-Дото ще науча хората да се само-отбраняват при нужда.

Стефан Василев IV клас98 НУ “Св. св. Кирил и Методий”, гр. София

Какъв искам да стана?
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Равнопоставеността на 
половете – ключ към 
хармонията в човешките 
взаимоотношения
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Светът – добър и лош, труден и лесен, забавен и тъжен, 
такъв, какъвто е, но е равен за всички! Нима това не е 
правилно? Нима в днешното модернизирано време, равнопо-
ставеността е табу? За мен всеки на този свят е равен и 
всеки заслужава възможността да се бори за най-добрата 
си реализация. Мъжът и жената – вечно гледани, като две 
противоположности. Но дали са наистина такива? Не би ли 
бил светът едно по-добро и по-хубаво място, ако всеки беше 
равен?
Нека си представим как за един ден всичко е в хармония, 
как всяко едно създадено да съществува чудо си е на мястото 
и прави Земята по-добро място. В един такъв ден мъжът 
и жената щяха да бъдат ръка за ръка, помагайки си, без 
предразсъдъци, без спорове, те ще гледат на себе си, като на 
равни. И се питам, защо този ден да не бъде днешния? Какво 
ни спира? Всичко би било спокойно и по-добро, стига да го 
поискаме. Зависи от нас. В деня, в който всяка жена спре да 
се чувства отхвърлена и започне да се вижда, като силен и 
самостоятелен гражданин, човечеството ще бъде променено. 
Животът ще бъде подобрен.Нека не се връщаме при предшествениците си, нека умовете 
ни и виждането ни за света еволюира, защото достатъчно 
време сме отлагали деня, в който всеки човек, без значение 
от пола и расата си, ще бъде равен и ще бъде приет, в този 
свят създаден за нас! Нека започнем да правим добро и нека 
началото на това дело бъде равноправието за всеки, нека 
този ден е днешният.

Маргарита Илиева  X клас35 СОУ “Добри Войников”, гр. София

Равнопоставеността на полове
те – 

ключ към хармонията в човешките 

взаимоотношения
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В много от медиите се говори за
 полова диск

риминация, 

която макар и незак
онна, съществува в страната ни. 

Сигурен съм, че всеки от
 нас е ставал свидетел на такива 

прояви, поне 
веднъж в живота си. Обикно

вено обектите 

на полова дискриминация са жените. В професионален 

план те често биват измествани от мъжете, най-вече 

заради физиологичнит
е им различия. Тр

ябва да вметна, че 

дискриминацията е двустранна, защото има много слу-

чаи, в които мъжете биват подценявани
. Въпреки това  

аз ще наблегна на
 дискриминацията спрямо женския пол.

Можем да вземем за пример един обикн
овен българск

и ра-

ботодател, който трябва да назн
ачи на работ

а във фир-

мата си нов служ
ител. Ако за мястото се появи млада и 

красива жена веднага в
ъзниква въпр

осът дали е обвърз
ана. 

Ако да – тя става потенциална бъд
еща майка, която 

само би загубила
 пари и врем

е на фирмата, като излезе 

в майчинство, защото през този период ще се налага да
 се 

търси неин за
местник. Ако пък

 кандидатът за мястото 

е майка с деца,
 тя също би била пов

ече бреме, отколкото 

полза за фирмата, защото ще взема по-често болнич-

ни и няма да бъде изц
яло погълнат

а от работата. Тези 

страхове възни
кват у всеки рабо

тодател, особено к
огато 

трябва да наз
начи на сери

озен, ръковод
ен пост, човек от 

женски пол. Пр
ичината е, че работ

одателят гледа да спе-

чели пари и р
аботата да е свърш

ена добре, а 
не бавена и 

затова често мъжете биват предпочитани пред жените.

Несъмнено хората ще спорят коя професия е мъжка и коя 

е женска, но цел
ият този спор с все

ки изминал ден ста-

ва, все по-несериозно. И
зводът за мен е, че всек

и грябва 

да върши това, в което е най-добър и което му харесва.

Светослав Славчев
,  XII клас

СОУ „Цветан Радославо
в”, гр. Свищов
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Заобикалящият ни свят е голям и го обитават две различни създа
ния – 

жената и мъжът. Всеки от тях има своето място и значение в него
. 

Да си жена в днешно време е доста по-трудна задача от това да 

си мъж. Нежният пол е в период на 
извоюване на равностойно мяс-

то до мъжа. Жената в миналото е била смятана за представител 

на нежния пол, който върши по-леката работа в обществото – да 

отглежда деца и да се гр
ижи за дома. Мъжът е бил този, който е 

изхранвал и нея, и
 семейството, който се е грижел за тяхното бла-

гополучие и ги е зак
рилял. Поради тази причина жената е била лиша-

вана от много права, мнението й не е било зачит
ано и в обществото 

е поставяна на по-ниско ниво от мъжа.

Образът на жената е една неизчерпа
ема тема. Мнозина автори са 

се опитвали да изобразят
 с думи, цветове и мелодии универсални

ят 

й образ, но без усп
ех. Защо ли? Защото всяка жена е различна – не-

повторима, единствена, обаятелна. Тя обикновен
о е смела и непо-

клатима и никога не изне
верява на себе си.

 Тя се грижи за дома, за 

семейството и мъжа си и го прави до
бре. 

Живота и положението на жената са коренно пром
енени в сравне-

ние с миналото. Днес нежният пол е напълно рав
ноправен със силни

я 

пол -  мъжете и дори изпълнява
 някои негови функции. Много жени 

имат професии в областта на политиката, науката и др., които 

са били смятани само за мъжки. Именно достигането до тези про-

мени осигурява възм
ожността за всяка жена да развие себе 

си, като 

личност и да следва своит
е цели в живота, без да бъде огра

ничавана 

или дискриминирана от родови или обществени закони.

Представителите на нежният пол заемат достойно мястото си на-

равно с мъжете и това доказва качест
вата и възможностите им. 

В съвремието ни е недопустимо жените да бъдат лишени от право 

на собствено мнение, но за съжаление това все още не важи за це-

лия свят. Все още в някои страни е запазено ст
арото отношение към 

жените. В някои от тях на жените е забранено да по
казват лицата 

си и дори да получ
ават образование. Но с

поред мен постепенно и там 

ще бъде променено това отношение, защото всяка жена знае как да 

постигне целите си и рано или къ
сно го прави. Това 

ще я направи удо-

влетворена от себе си и горда от
 постиженията и успехите си.

Ася Любенова Х клас

СОУ „Цветан Радославов”, гр
. Свищов
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