
 

„Да бъдем усмихнати, с добро настроение, да изпълняваме поставените 

задачи и да се чувстваме щастливи и удовлетворени от свършеното!“ – 

споделя д-р Усмивка, един от най-известните световни метеоролози. 

Д-р Усмивка прогнозира следното: 

 „Ще се наблюдават множество усмихнати лица, които влизат от северния 

или южния вход на училището. На всички родителски лица, рано сутрин, 

ще грее 24-каратова златна усмивка, поради отлично свършената работа – 

да придружат своите деца до училището, с научени уроци, написани 

домашни работи и приготвени учебни материали за седмицата.  

Вероятно от северния вход, или пък от южния, ще се наблюдава една 

вълна на не много усмихнати детски лица, която със сигурност ще се 

превърне, с голям ентусиазъм,  във вълна от усмивки, след закуската. 

Атмосферното налягане, свързано с положителните емоции в училище, ще 

бъде нормално, но на моментни  ще претърпи промени – ще се увеличи по 

повод получени отлични оценки, в рамките на третия, четвъртия или петия 

учебен час. 

Нивото на наслада ще бъде в по-високи стойности след вкусния топъл 

обяд, приготвен намясто, а заниманията по интереси в групите за 

целодневно обучение ще допринесат за попътния освежаващ вятър, макар 

и леко хладен, но със скорост, бърза като спонтанно появяващите се 

детски усмивки. 

Очакват се и допълнителни амплитудни отклонения през утрешния ден, 

изразяващи се в получаване на похвали за отлично написаните домашни 

работи.  

В сряда ще преобладават снежните облаци, които ще се разсеят от 

творческите таланти на слънчевите деца на Трето ОУ. 

Вероятността за валежи от шестици ще бъде 90%, тъй като има и малка 

вероятност да завалят и много добри оценки при непълни отговори. 

Снежинките, които се очаква да покрият земята в четвъртък, падайки една 

след друга, ще помогнат на по-малките ученици да упражнят своите 

умения в пресмятането. 



В петък се очертава по-студено утро, но С Шапка и шал децата ще си 

припомнят правописните правила. Родителите им ще ги зарадват СЪС 

Сочни зелеви сарми през почивните дни.  

Прогнозира се и задаване на въпроси, свързани с агрегатното състояние на 

водата, в зависимост от географското местоположение, температурата, 

сезона. 

Възможни са и въпроси за измерване на температурата по Целций или 

Фаренхайт. 

И въпреки че нравът на времето е доста непредвидим, в Трето ОУ се 

очертава усмихната, изпълнена с положителни емоции седмица. 

Сигурно е, че учителите в Трето ОУ през цялата седмица ще бъдат 

постоянни като температурите и влажността на Екватора и гордеещи се с 

успехите на своите ученици.“ 

За вас представи прогнозата – д-р Усмивка! 

 

 

 

 

  


