
4В КЛАС СПОДЕЛЯ ЛЮБИМИ

МОМЕНТИ ОТ ЧИТАНКАТА

ЕДИН ПРОЕКТ ВДЪХНОВЕН ОТ ЛЮБОВТА КЪМ ЧЕТЕНЕТО



Разбира се, че трябва да четем предимно за удоволствие. Ето ви обаче и още няколко причини:

За да сме грамотни. Когато четем, ние запомняме как са построени фразите, научаваме нови думи

и изрази. Нашата реч става по-чиста и правилна.

За да се информираме. Какво се случва в света? Как изобщо се е появил света? Кой го населява? 

Защо сме такива, каквито сме? Книгите могат да дадат много отговори и още по-хубаво – да ви

накарат да си зададете много въпроси.

За да се самоусъвършенстваме. В книгите има безброй съвети, вдъхновяващи идеи и мъдри

мисли, които могат да ни помогнат да подобрим живота си.

За да мечтаем. Когато четем, ние визуализираме в главите си светове, хора, ситуации. Това е 

отлична тренировка на нашето въображение.

За да израстваме. В живота се налага да гледаме на различни ситуации под различен ъгъл. Книгите

ни учат и на това.

ЗАЩО ДА ЧЕТЕМ?



Ния Маринова



 Марк Твен  литературен псевдоним на Самюъл Лангхорн Клемънс  е 
американски писател, журналист и хуморист. Най-известен е със своя 
роман „Приключенията на Том Сойер'' и неговото продължение 
„Приключенията на Хъкълбери Фин“, често определяно като един от 
Великите американски романи.

 В началото на 20 век Твен е смятан за „най-големият американски 
хуморист на своето време“, а Уилям Фокнър го нарича „бащата на 
американската литература“. Години по-късно Ърнест Хемингуей ще 
напише: „Цялата съвременна американска литература произхожда от 
една книга на Марк Твен, наречена „Хъкълбери Фин“.

Марк Твен 
Яна Пейчева



Том Сойер

 „Приключенията на Том Сойер“ е първият самостоятелен роман на американския писател 
Марк Твен, издаден през 1876 г.; дал началото на поредица от четири творби, с участието 
на заглавния персонаж Том Сойер.

 Книгата разказва за детството на палаво и смело младо момче, развиващо се в района 
около река Мисисипи. Младежът се забърква в редица приключения: разкрива убийство, 
губи се в пещера, намира съкровище и се сблъсква с трепетите на първата любов.

 Творбата е считана за една от най-обичаните и популярни произведения на Твен, спрягано 
за класика в американската литература.. Известна сцена от романа е когато главния 
персонаж поверява възложената на него работа – да боядисва ограда, на свои приятели. 
Книгата е последвано от продължение, наречено „Приключенията на Хъкълбери Фин, което 
е не по-малко успешно от предшественика си. По „Том Сойер“ са направени множество 
кино и телевизионни филми, комикс адаптации, няколко театрални постановки и мюзикъл.





Методи Благоев



Гьокдениз Булут



Боян Генчев



« Четенето на книги е разговор с най-

добрите умове на отминалите времена, и 

то разговор, в който те ни споделят своите

най-добри мисли. »

Декарт



Александър Кайнс



Жестокият 
крал
Авторът Доналд Бисет е роден през 1910г. По 
професия е актьор, но е и писател на 
произведения за деца. Води телевизионно 
предаване подобно на „Лека нощ, деца“, 
придружено с илюстра-ции, рисувани от самия 
него. Една от най-интересните му книги е 
„Небивалици“ с много хубави разкази. 

Елена Пападопулу



Доналд 
Бисет

В „Жестокият крал“ се разказва за един много алчен, груб и 
жесток крал. Той цели седем месеца броил парите си. 
Смятал, че каквото поиска, трябва да го има. Той се 
разхождал ядосан и видял едно красиво цвете. Кралят 
веднага поискал да го откъсне. За негова изне- нада не 
успял, защото стъблото било много жилаво. Много се ядосал 
и заскърцал със зъби от яд. Взел но- жица, опитал с брадва, 
докарали му булдозер, войни- ците на генерала му 
поставили мина. Нищо не помог- нало. Цветето стояло там 
все така прекрасно. Кралят гневно се прибрал в замъка си. 
Не след дълго минало едно момиченце. То видяло цветето, 
протегнало ус- михнато ръчичка и го откъснало. 

Ето един цитат от приказката, който най-много ми харесва:  
„Момиченцето погледнало цветето, притиснало длани до 
сърцето си, после протегнало усмихнато ръчичка и го 
откъснало“. 

Поуката е, че добротата и усмивката са по-силни от 
жестокостта и грубостта. 



„Това, което четеш по желание, определя що за човек си като същност“, Оскар Уайлд;

Четенето е прозорец към душата

https://l.helikon.bg/author/597-%D0%9E%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80-%D0%A3%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B4.html


Череша с 
алени 
сърца
Екатерина Пешина



Автор:Станислав Стратиев

За автора
Станислав Стратиев е роден на 9 септември

1941 г. в София.

Завършва българска филология в Софийския

държавен университет през 1968 г. През 1964 –

1968г. е редактор  в „Народна младеж“, а 

през 1968 – 1975 г. работи в  „Стършел“. 

От 1975 г. е драматург на Държавния

сатиричен театър в София.

За пръв път Станислав Стратиев публикува

през 1958 г.  в. „Средношколско знаме“. 

Сътрудничи с разкази и фейлетони на 

вестниците „Народна младеж“, „Стършел“, 

„Пулс“, „Стандарт“, „24 часа“ и на списанията

„Родна реч“, „Пламък“, „Септември“, „Театър“. 

Дебютът му в прозата с книгата „Самотните

вятърни мелници“ през 1969 г. е посрещнат

възторжено от критиката.

През 90-те години има своя постоянна колонка 

във в. „Стандарт“.

За какво се разказва в произведението?

В произведението се разказва за 

човек който никога не лъжел и 

неговият червен петел.



Защо това произведение ти харесва най-много?

Това произведение ми харесва наи-много 

заради постъпката на хората.

Откъс от произведението:

Когато хората от улицата разбраха,че 

петела го няма,започнаха да мислят кой 

ли го е откраднал.

Кратки цитати, които харесваш 

най-много:

„Само аз не знаех какво да 

мисля за Човека, който никога 

не лъже, защото сутринта го 

бях видял да купува от пазара 

един голям червен петел.“



Ива Георгиева



Борислав Златарев



Джоан Роулинг

- Тя ме прати в „Грифиндор“ само защото...- започна Хари някак

примирено - ...защото аз

я помолих да не ходя в „Слидерин“...

- Точно така- подкрепи го Дъмбълдор и усмивката му грейна

отново – Което те прави

много различен от Том Риддъл. Изборът, който правим, Хари, 

говори много по-красноречиво

за същността ни отколкото нашите способности.

Джоан Роулинг

„Хари Потър и стаята на тайните“

Йоана 

Филимонова



Джоан Роулинг е родена на 31 юли през 1965 година в 

Глостършир Англия.

На четири години Джоан и семейството ѝ се 

преместват в Уинтерброун. Тя се

запознава с брат и сестра, с фамилното име Потър, 

които живеят в нейния квартал.

Когато е на девет години, любимата ѝ баба Катлийн

умира. Семейство Роулинг се

премества в Тутшил. По-късно, когато писателката е 

помолена да използва инициали като

псевдоним за книгите Хари Потър, за да привлече

повече читатели, тя избира „К“ за Катлийн.

С това почита паметта на баба си.

Характера на Хармаяни Грейнджър е базиран на 

единадесет годишната Джоан

Роулинг, която е учила в училището Уенди.

Идеята за Хари Потър ѝ хрумва, докато пътува във

влак от Манчестър за Лондон през

1990 година.

Тя казва, че идеята просто се появила в главата ѝ.



Роулинг продължава да пише откъси за Хари и Хогуортс, когато майка ѝ почива на 30

декември, 1990 година, но все още няма издадена книга. В опит да избяга от мъката, тя

работи като преподавател по английски език в Португалия. Смъртта на майка ѝ придава по-

реалистични и сложни чувства на Хари Потър, към смъртта на неговите родители.

В Португалия, Роулинг се запознава с Хорхе Арантес и двамата се женят на 16

октомври 1992 година. Въпреки, че бракът се оказва лош, те имат дете - Джесика. След

развода на 30 ноември 1993 година, Роулинг и дъщеря ѝ се местят в Единбург, близо до

сестра ѝ Ди.

Преди да започне друга работа писателката е решена да довърши ръкописа за Хари

Потър. Вече готов, го изпраща до няколко литературни агенти.

Избрала своя агент, той цяла година обикаля редица издатели, които го връщат. Накрая

намира издател готов да отпечата книгата. Блумсбъри отправили оферта за книгата през

август на 1996 година.



Първата книга на Роулинг e „Хари Потър и Философският камък“. Тя става

изключително популярна, като привлича аудитория от млади момчета и 

момичета, както и

възрастни. Под натиска на обществеността Роулинг започва да работи бързо

по следващите

шест книги, от които последната е публикувана през юли 2007.

На 26 декември 2001 година Роулинг се омъжва за д-р Нийл Мъри, от когото

има две

деца: Дейвид Гордън и Макензи Жан.

През 1998 година „Уорнър Брос“ купуват филмовите права и оттогава по 

книгите са

направени изключително популярни филми.

От книгите, филмите и продукти, носещи лика на Хари Потър, Роулинг се 

превръща в

една от най-богатите жени в света.



Йоана



Ема Пашова



Ема



Моника



24 май е празник, какъвто нямат другите народи по света - празник на 
писмеността, просветата, културата. Празник на духовното извисяване, 
на стремежа към усъвършенстване чрез постиженията на науката и 
културата.



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

Четенето зависи от нас

„Ако има книга, която искате да 

прочетете, но още не е написана, вие сте 

този, който трябва да я напише“, 

Тони Морисън.

С участието на:

Учениците от 4В клас

38 ОУ „Васил Априлов“ гр. София

Класен р-л: Василена Пенчева
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