
Подобри… днес деня си!

Желана територия на всеки

РазградБрой №4 
юли 2020г.

Електронен бюлетин на Общински съвет по
наркотични вещества и Превантивно-
информационен център град Разград

Община Разград



На 26 юни – Международния ден за
борба с наркоманиите и наркотрафика,

децата избраха «Не на наркотиците, да на спорта!»
Община Разград, Общински 

съвет по наркотични 
вещества и Превантивно-
информационен център -

Разград в партньорство със 
Съюза на българските 
автомобилисти – клон 

Разград, Спортен клуб по 
колоездене - СПРИНТ и 

Баскетболен клуб „Вълци –
Разград“, организираха 

спортни инициативи. Близо 
100 деца на възраст между 

6 и 18 г. се състезаваха в 
приложно колоездене и 

стрийтбол. За класираните 
до 3 място и в двете 

дисциплини имаше грамоти 
и предметни награди, а за 
останалите - само грамоти. 

Много желаещи се включиха 
в играта с колелото на 
предизвикателствата и 

получиха награди. 



„Еколято 2020“ стартира на 6 юли. Заместник-кметът на Община Разград г-жа Милена Орешкова приветства всички
участници и организатори на инициативата на ЦПЛР- Център за ученическо техническо и научно творчество и
техните партньори на официалното откриване на събитието. Тя пожела на младите хора да участват с вдъхновение в
дейностите по обогатяване на екологичното им образование, както и да имат весело и ползотворно лято.
Специалистите от РЗИ обясниха на децата как трябва да се държат по време на извънредната епидемиологична
обстановка. Във връзка с дейностите по Плана на Еколято, на 8 и 22 юли ОбСНВ и ПИЦ проведоха занятия на открито
с първа и втора смяна с ученици от 4 до 8 клас от различни училища, на тема „Електронен свят“. Целта беше да се
почувства и разбере зависимото поведение, да се научат да използват „електронния свят“ умерено, да се получи
повече информация и различни гледни точки от всички участници по темата, да се провокира интерес за
дискусия. На Директорът на ЦПЛР-ЦУТНТ Цветанка Русева, зам.директора Даниела Кившанова и ръководителите на
децата от двете смени - Ренета Маринова, Пенка Маркова, Милен Митев, Мехмедали Мустафа, Надежда Габровска,
благодарим за дългогодишната и съвместната работа в образователната и екологична инициатива „Еколято“, която
се провежда за 23-та поредна година в Разград.

„Еколято 2020“ - Разград



С голямо настроение и проявено любопитство говорихме за магическите кристали и зависимостта от тях – или

за: телефоните, компютрите, плейстейшъните, таблетите и компютърните игри. Какво си казахме за

видеоигрите - някои стратегически игри развиват различни умения, които могат да послужат за практически

ситуации в живота; обяснихме за вероятността да имат и негативно влияние върху нашето ежедневие, тъй като

след прекомерно играене на игри, следствието е пристрастяване. Децата писаха за ползите и вредите от

употребата на интернет. Зададохме много въпроси по темата и получихме много въпроси, правихме

енергизиращи упражнения, играхме състезателни игри. Взаимно се опознахме и създадохме приятелства.

Накрая на срещата децата с ентусиазъм споделиха, че следващото Еколято ще дойдат отново и с много нови

приятели.

„Еколято 2020“ - Разград



Ползите и вредите от компютърните игри
Играете ли видео игри?... Любопитни ли сте?

90% от децата играят видео игри, но шокиращият 
резултат е този за възрастните. 70% от геймърите са 
средно на възраст от 33 години. Ако се замислим за 
момент за бъдещето, то голяма част от бабите и 
дядовците ще играят видео игри и ще са по-добри от 
внуците си. Нещо немислимо за днешните деца, но за 
бъдещите ще бъде обикновена част от ежедневието.

Научно доказан факт – цигулар,който използва пръстите 
си, е свикнал да прави различни комбинации. Част от 
мозъка, която отговаря за движението на ръцете, при тези 
хора е много по-развита от обикновения човек. Същото се 
отнася и за видео игрите. Развива се тази част от мозъка, 
която е необходима за изпълнението на компютърна 
игра.

Повечето провеждани проучвания се съсредоточават 
върху изследване на хипокампуса – частта от мозъка, 

която отговоря за паметта и по-точно за 
пространствената памет и ориентация.

Проучването разглежда и действието на различни игри. Спрямо това какъв тип е компютърната игра – дали е First 
Person Shooter(като Counter Strike – игра от първо лице) или е 3D игра (като Супер Марио), се развива и използва 
различна част от мозъка. След тестване на играчи прекарали 90 часа в играене на стратегически игри, се показало 
увеличение в размера на хипокампуса. Определено това са красноречиви доказателства за влиянието на игрите.

Следователно какво можем да кажем за игрите? 
Полезни или вредни са те?

Видео игрите развиват определени 
части от мозъка спрямо вида на 
играта. Например, някои 
стратегически игри развиват 
различни умения, които могат да 
послужат за практически ситуации 
в живота.

Въпреки това, по-голяма е вероятността да имат негативно влияние 
върху нашето ежедневие, тъй като след прекомерно играене на игри, 
има вероятност за развиване на разстройство, в следствие от 
пристрастяване. Но и игрите са полезни до толкова, че развиват части 
от мозъка, не защото са по-специални и имат нещо особено, а просто 
защото ни предизвикват да мислим и да създаваме теории за 
действие.

Най-добрият съвет, който можем да ви дадем, е да разнообразявате дейностите си и да използвате правилото за 

количество. Всяко нещо е полезно, стига да бъде в умерени количества и да се използва умно!



ЗАНИМАНИЯ ВЪРХУ ДЪСКА – САМО ЕДИН ОТ НАЧИНИТЕ НА ЗАБАВЛЕНИЕ,
КОИТО ЛЯТОТО ПРЕДЛАГА

Връзката 
между 

сушата и 
водата

Сърфирането е 
спорт, при 
който 
сърфистът язди 
вълни
в изправена или 
приведена 
позиция на 
тялото върху 
сърф

ЗАЩО СКЕЙТБОРДИНГЪТ Е 
ТОЛКОВА ШИРОКО 
РАЗПРОСТРАНЕН В СВЕТОВЕН 
МАЩАБ?
ЛЕСНО СЕБЕИЗРАЗЯВАНЕ -
учиш  себе си, учиш триковете 
и развиваш стила си.
ЧУВСТВО НА ПРИНАДЛЕЖНОСТ -
скейтбордингът ще плени 
всеки, който  носи АДРЕНАЛИН
в сърцето си.

РАЗНОВИДНОСТИ НА ВОДА 

Ховърбордът 
дължи 
популярността си 
на знаменитости 
като Джъстин 
Бийбър,Уиз
Халифа, Ник 
Джонас и други, 
които са били 
видяни на 
публично място да 
се качват на него.

ЗАБАВЛЕНИЕ НА ДВЕ 
КОЛЕЛА С КРАК НА 
ЗЕМЯТА
Тротинетките са 
страхотен начин, който 
помага на децата да 
поддържат физическа 
активност и да развиват 
равновесие, координация и 
увереност. Те се 
използват за 
придвижване, ускорено 
пътуване, обиколка на 
града, разходка и др. не 
само от деца, но и от 
млади хора и възрастни.

Електрическите 
тротинетки 
напоследък намират 
все по-широко 
приложение

В скейтпарка младите хора в Разград 
могат да управляват скейтбордове, 

велосипеди, ролери и др.

Скейтбордингът за пръв
път се появява в
Калифорния през 50-те
години, когато на
сърфисти им хрумва да
опитват да сърфират по
улиците.

Борд и вълни

НЕПЪЛЕН ПРЕГЛЕД НА 
ДЕЙНОСТИТЕ, 

НАЗОВАНИ С ДУМИ, 
ЧИЙТО КОРЕН 

СЪДЪРЖА „ БОРДИНГ“

Вятър и борд

Борд и гребло

Уейкбординг

СТРАНИЦА ЗА СВОБОДНО ВРЕМЕ ЗА МОМЧЕТА И НЕ САМО… 



Учителка купила много балони. Накарала учениците си да ги
надуят и всяко дете да напише своето име на балон. Когато
били готови, децата пуснали всички балони в класната
стая. Учителката ги разбъркала из цялата стая и им дала 5
минути, всяко дете да намери балона със своето име.

Развълнувани, децата бързо започнали да ровят балоните,
тичали от единия край до другия. Трескаво търсели, но
времето напредвало и никое не успяло да намери балона си.

Тогава учителката променила условието на задачата: "Сега
вземете най-близкия балон и го подайте на детето, на което
принадлежи."

След две минути всички деца получили балона със своето име.

Учителката обобщила поуката от занятието:

Балоните са като Щастието. Никой не може да го открие, търсейки само
своето собствено. Но пък когато покажем загриженост и подкрепа един
към друг, всеки ще открие своето щастие по възможно най-бързия начин.

ПРИТЧА   ЗА   «УРОК ПО ЩАСТИЕ»



Н а ш и я т   е к и п :

Станислава Петрова – Председател на Общински съвет по наркотични вещества

Миленка Александрова – Секретар на Общински съвет по наркотични вещества

Йорданка Цонева – главен експерт в Превантивно-информационен център

Гергана Йорданова - главен експерт в Превантивно-информационен център

Димитър Трифонов - главен експерт в Превантивно-информационен център

И нашето послание към Вас мили млади хора:

Привличайте  към себе си приятели с 
добри дела. В това е смисълът на 

истинската дружба. 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПО НАРКОТИЧНИ  ВЕЩЕСТВА И  ПРЕВАНТИВНО-ИНФОРМАЦИОНЕН 
ЦЕНТЪР - ГРАД  РАЗГРАД - ЦПЛР – Ученическо общежитие, стая 112, тел.084/66-13-95; 

e-mail: рic_rz@abv.bg; wwwpic-razgrad.com


