


Добротата е твърде обширно и разнолико
понятие. В себе си тази скромна и на пръв
поглед семпла думичка обаче съдържа
неизмерима сила, богатство и красота. 

Защото добро е умението и да съпреживяваш, 
и да си състрадателен, и да закриляш, и да
помагаш. Добро е да обичаш и да прощаваш, 

да се възхищаваш и да облагородяваш.



Бъди добър с хората, защото 
всеки, когото срещаш, води 

тежка битка. ~ Платон



Който иска да 
помогне, даже и с 
вързани ръце ще 

направи много добро. 
~ Фьодор Достоевски



Ако правиш постоянно добро, ти си магьосник. 
Защото както слънцето може да разтопи леда, 

така и добротата може да преодолее 
неразбирането, враждебността и недоверието. -

Алберт Швайцер



Някой трябва да отвърне с добро на злото, 
иначе то никога не ще се превърне в добро. ~ 

Лао Дзъ



•Човечеството ще загине от недостиг не на велики 
дела, а от недостиг на малки добрини. Великото 

дело е само покрив, а стените се иззиждат от 
тухлите на малките добрини. ~ Архимандрит 

Йоан Крестянкин



Няма истинска радост без доброта.-

Томас Карлайл



Добротата е език, който глухият може 
да чуе и слепите могат да видят! ~ 

Марк Твен



Във вътрешния свят на човека, добротата е 
слънцето…! ~ Виктор Юго



Недей се отчайва, 
недей се навежда,
не си позволявай 

да губиш надежда!

Помни, че дори да е 
жилаво злото, в 
човека все пак 

побеждава 
ДОБРОТО!



Пази добре в себе си това съкровище -
добротата. Знай как да даваш без колебание, 

как да губиш без съжаление и как да 
придобиваш без подлост. ~ Жорж Санд



•Бъди добър – бъди ЧОВЕК!



Добротата от моя лична гледна точка

Добротата е нещо, което не всеки притежава. Тя не може 
да се купи с пари, нито да се подари на някого. Тя е в 
душата на човек и който я притежава бих казал, че е 
богат. Винаги трябва да правим добро, за да получим 

добро. 

Лично аз, когато мога да направя на някого добро или да 
му помогна, винаги ще го направя, дори и без да очаквам 

нещо в замяна.



•Всеки може да направи нещо, с което да помогни 
на някой в нужда и да направи добро. Всяко 
нещо, дори и малко, но сторено с любов и 

желание е направено ДОБРО.

Нека бъдем по-добри!



• Качествата: доброта, търпение, разбиране, толерантност сега са 
най-важни, защото в тази изолация и дистанционно обучение са 

ни нужни повече от всякога, за да се справим, за да победим 
борбата с COVID-19 и останем здрави.



•Заедно - ученици, 
учители и родители ще 

се справим, защото 
ЗАЕДНО МОЖЕМ 

ПОВЕЧЕ!!!
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