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УЧАСТНИЦИТЕ 

  Тийнейджъри на 13, 14 години - ученици в VI и VII 

клас на ОУ „Л. Каравелов“,   гр. Попово.  

Броят на момичета и момчета е почти равен. 

 

МЯСТО 
 

Училищната библиотека на ОУ „Л. Каравелов“, гр. Попово 



ПРОБЛЕМИТЕ 

- Чести конфликти. 

- Агресия. 

- Лоша дисциплина. 

- Тревожни настроения. 

- Липса на самоконтрол  и др. 



Ход на занятието: 

 
1. „Представете си…“  

2. Обявяване на темата на занятието. 

3. Историята на Дони. 

4. Презентацията. 

5.Четем  откъси от  „За думите“  и разсъждаваме. 

6.Разглеждаме илюстрациите (също на Дони). 

7.Стихотворението „Следвай мечтите си“. 

 



   Донка е  наша съгражданка и 
бивша ученичка на училището. 
Страда от рядко генетично 
заболяване, което я приковава 
на инвалидната количка. Дони е 
на 17 години, когато съчинява 
стиховете и есетата в   „За 
думите“. Пише на компютър с 
помощта на мишката, защото 
може да движи само пръстите 
си. Дони говори с очи. Дони е 
цялата големи светли очи и 
огромна усмивка. 

ИСТОРИЯТА НА ДОНИ 



  



„ЗА ДУМИТЕ“ 
 
ДОНКА МИХАЙЛОВА 

https://izdavam.com/bg/book/Zadumitesmekakorica/930 



    Донка и Божидар са  брат и сестра - две прекрасни деца . Те разбират всичко, 
което хората им казват, мечтаят, чувстват, плачат и се смеят като всички нас. За 
нещастие, обаче, са болни от наследствена спастична параплегия (болест на 
Щрюмпел). Донка и Божидар не могат да ходят, да се обслужват сами, а най-
лошото е, че те не могат да говоря, но с очите си те казват повече, отколкото е 
възможно с думи. Те осъзнават какво е състоянието им и какви неистови усилия 
полага майка им, за да ги гледа.  

1. Дони е на 17 години, когато съчинява стиховете и есетата в   

„За думите“. Пише на компютър с помощта на мишката, 

защото може да движи само пръстите си. Дони говори с 

очи. Дони е цялата големи светли очи и огромна усмивка. 

И вместо да се озлоби към света Дони се обръща  към 

своите читатели да вярват в себе си, каквото и да става, да 

не се предават, да продължават да се надяват, защото 

„човек без надеждата е загубен“. 





".... Минаха още години и аз, като пораснах, разбрах защо морето ме привлича...да, 
имаше НЕЩО от мен в тези вълни! - Тяхното несломимо упорство! И аз бях такава - 
упорита и борбена! Те ми показаха как да не отстъпвам от себе си, как да се справям с 
проблемите, как да не спирам да следвам мечтите си, въпреки трудните и суровите 
неща в живота.... Спомних си една българска поговорка, която гласи: "Капката дълбае 
камъка не със сила, а с постоянство." 



«Любовта и 
страстта към 
живота ме карат 
да съм жива и да 
създавам свои 
светове върху 
белия лист - 
защото в реалния 
свят нямам такава 
възможност...» 
 
 



 «Пиша и само тогава се 
чувствам в кожата си и 
не усещам как времето 
си върви...» 



 

     «Ако зависеше от мен, 
бих говорила, говорила, 
говорила... Толкова думи 
съм събрала, искам да ги 
изговоря, да залея света с 
река от слово, за да го 
напоя с доброта. Защото 
светът е създаден със 
силата на Божието слово...»  







Следвай мечтите си 
  
До последно 
Следвай мечтите си... 
Следай вътрешния си глас, 
Каквото и да става. 
  
Върви напред и не спирай. 
Следвай ги неуморни... 
Дори и да не можеш 
да направиш  ни крачка...! 
мислите ти могат да 
направят чудеса... 
повярвай ми, 
знам – права съм! 
 
Донка Михайлова 



И порастват мечтите ми, заедно с мен, и 
може би, ще остане ценна следа от живота 
ми - после...          
  И моята приказка няма да свършва! След 
мен ще остане Словото. Моето слово...." 



Благодаря за вниманието! 

https://izdavam.com/bg/book/Zadumitesmekakorica/930 
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