
34

ДИСКУСИЯ

Трафик на хора ли е следният случай? Едно момиче се влюбва  в  момче и той я кани да отиде 
с него до Австрия, да му прави компания. Тя тръгва доброволно и след седмица се оказва в 
публичен дом в Белгия, от където не може да избяга.

Неграмотност, разпад на морални ценности, расизъм и етническа дискриминация, влияние 
на медиите и интернет; бедност, безработица; наркотична зависимост, психически и 
сексуален тормоз. Други?

ВЪПРОСИ

ДИКТОВКА
България е сред страните с най-висок относителен дял на жертвите на трафик на 
хора спрямо общото население, като този дял е изключително висок особено сред 
жените. 13 жени на 100 000 души стават жертва на трафик, което е повече от 5 пъти 
над средната стойност за Европейския съюз. Според наличните статистически 
данни за изселените от страната жени в периода 2010-2015 г. повече от 20 000 лица 
от женски пол на възраст 15-29 г. са напуснали България.

Указания за доброволци, учители и деца
Ще си  говорим  за  нещо,  което e важно да разпознаваме преди да ни се случи. Докато 
учим това, ще се упражняваме и в съставянето на изречения, за да ни разбират добре 
всички около нас.

Какво е трафик на хора?
Познаваш ли хора, жертва на трафик?
Причини за развитието на трафика на хора в България?

ТРАФИК НА ХОРАУРОК

12 Допълнителни занимания за грамотност: 

Думите и изреченията.  

Трафикът на хора е криминална дейност, при която човек бива манипулиран, контролиран 
и каран да прави нещо против волята си. Хората, жертви на трафик, биват експлоатирани 
(използвани) по някакъв начин, без те да са се съгласявали. Много често става въпрос за 
транспортиране на хората в непозната обстановка, в която те се чувстват беззащитни и 
нямат друга алтернатива, защото не знаят къде да потърсят помощ. 
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УПРАЖНЕНИЯ ПО ПРАВОПИС

Правила: 

• Видовете изречения по цел на изказване биват: съобщителни, въпросителни, 
възклицателни, подбудителни.  
•  Части на изречението:
> Главни – това са  ПОДЛОГ (предмет, лице, отговаря на въпроса „Кой върши 
действието?“) и СКАЗУЕМО (самото действие, „Какво прави?“).
> Второстепенни – всички останали.
•  Видовете изречения по състав са съответно: прости (които съдържат само едно 
сказуемо) и сложни (съставени от няколко прости изречения).

Упражнения: 

Състави изречения със следните думи. Не се придържай към реалността.
а) отмъкнал, крава, продаде, отлетяла
б) работа, откраднал, уволнила
в) лисицата, крие, заек, часовник
г) Саудитска Арабия, пустиня, жажда, кашкавал
д) патица, дъвки, гребен, дискотека
е) столче, скочи, полицай, арестува, пила
ж) жаба, лети, юг, щъркел, поговорили си

Кое изречение не се нуждае от редактиране? Редактирай останалите.
а) През това време в къщата влязал крадец.
б) Особенно ми е приятно да се запознаем.
в)  Щом знаете, разделете си ги сами братски по-равно мирно и тихо!
г) Заобиколи пак лозето от всички страни, спря се, извади лулата си от устата, мисли, 
мисли и седна.

Отгатни гатанката и я препиши

Желязно палаво момче,
когато след игри се връща,
щом завърти се на краче,
вратата си отваря в къщи.

Що е то?  
Автор: Димитър Ценов
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УПРАЖНЕНИЯПОАРИТМЕТИКА

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА

Представи си, че можеш да станеш невидим за 4 часа. Не можеш да се 

телепортираш (пренасяш в пространството), а само да ходиш пеш или да се 

качиш в превозно средство. Кои места и хора ще посетиш?  

Българките са на трето място по брой на проституиращите жени в Германия след 
рускините и литовките. Повече от половината от жените са били примамени в 
страната с обещания за легална работа. 40% са вербувани от „импресарски“ 
агенции и обяви. Ако си на мястото на някоя от тези жени, как ще намериш 
начин да се спасиш? Напиши история на бягството.

Пресметнете:

(7 х 3) + 2 = .......              (7 + 4 + 9) – 18 = .......               (2 х 4) + (2 х 7) = .......  
1000 – 152 = .......            100 – 74 = .......                             (7 + 8) – (9 + 6) = .......  
(18 – 8) + (27 – 17) = .......                                          (3 + 3 + 3 + 3) – (4 х 3) = .......  


