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Изкуството и начинът да бъдеш страхотно 
момиче                                         момче 

 

                                    

Добрите маниери  не пречат да имате чувство  за хумор и въображение и да спечелите 

уважението и симпатиите на другите. Ако искате да сте върхът във всички ситуации, 

дори и  в най-деликатните. Ако сте загрижени да не ви възприемат като грубияни и 

искате да се изявявате в благоприятна за вас светлина , както и да повишите 

обществения и любовния си рейтинг, знайте: едно страхотно момиче/момче дреме 

във всеки от вас! Бъдете готини и забавни… 

****** 

      

 Въпроси и отговори. Наука и природа                                                                

Ще прочетете за циклоните и астероидите; Ще разберете какво е екосистема и 

биосфера; Ще научите Как е създадено Слънцето, Какво е  хлорофил; Защо морската 

вода е солена? Колко голям е световният океан? ..и още много отговори за 

любознателните читатели. 

****** 



 

23 екопроекта. Практични и лесно изпълними идеи как да помогнете за 

опазването на природата         

В книжката ще намерите 23 идеи как от стари материали да направите нещо ново и 

полезно. Ако искате да помогнете на Земята да бъде по-чисто и хубаво място за 

живеене, следвайте правилата: „Използвай пестеливо! Използвай повторно! 

Преработвай! 

****** 

      

Аз мисля. Развиващи задачи за решаване на тестове за интелигентност 
Сборникът АЗ мисля  предлага различни по вид и сложност интелектуални задачи, 

чието решаване ще е не само забавно, но и полезно за децата – и за по-малките, и за 
по-големите, защото ще ги подготви за приемни изпити, IQ тестове и други. … 

Специално разработените упражнения развиват умствените способности, формират 
навици за сравнение, анализ и синтез, конкретизация, индукция и дедукция, а така 

също логическото и абстрактно мислене, вниманието и паметта. 

****** 

 
Лупо и Тумба. Част 1 

 
Кучето Лупо и енотът Тумба са приятели, които откриват света по свой очарователен 

начин… Те вярват, че приятните моменти могат да се разтягат с..усмивка; че вятърът в 
гората е най-умен защото прелиства по  

2-3 книги едновременно; че дъждът сигурно е много важна особа, щом се шири из 
цялото небе… 



******      

 Чудак в Омуртаг 

 

  Весела поемка в рими близнаци 
…Срещнах в Омуртаг някакъв чудак.  

Аз му искам зеленчук, той ми носи зелен чук… 

****** 

за петокласниците в подготовката им за училище по учебната програма 2017/ 2018 г. 

Помагало по литература                      Тестове по български език  

         

Множество приложни, проектни и творчески задачи; 

тестове за проверка и овладяване на знания и 

умения, урочни разработки върху темите, предвидени в учебната програма. 

****** 

       

Приказка за Ла Минор 

„…Моята приказка може да ти се стори малко тъжна и странна, защото животът е такъв. 

Но обещавам да завърши щастливо – нали е приказка?...” 


