
11 януари – Световен ден на думата - 

 

     На 11 януари  се чества  най-учтивият ден в годината - Световен ден на думата "Благодаря" 

(International Thank You Day).  Това е и една от най-хубавите думи в нашия речник, означава 

"дарявам благо, добрина, добро". Когато чуем „Благодаря" след услуга или добро дело това 

автоматично ни кара да се чувстваме по-добре. Думите, с които изказваме благодарност, имат 

магически свойства - с тяхна помощ  хората доставят радост един на друг, показват внимание и 

разменят положителни емоции - нещо, без което живота ни би бил мрачен. За някои тази дума 

е вълшебна и не трябва да я забравяме. Важно е думите на благодарност да се изговарят от 

сърце. Според психолозите думите на благодарност са ласкателни и могат душевно да стоплят 

и успокоят хората. 

 Във връзка с този толкова топъл и учтив ден Сдружение „УСМИВКА“ Бургас обявява 

Национален конкурс „ БлагоДаря Ви от сърце 2021 г. “ за написване на Благодарствено писмо  

от деца на възраст от 5 до 15 години.  Конкурсът ще се проведе от 10.01.21г. до 30.01. 21 г.  

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени  до 20.02.21 г.  

В писмото Вие можете да изкажете  искрената си  благодарност към всеки  , който искате да я  

изразите - майка, татко, баба, дядо, близки, приятели, учители, лекари, полицаи, пожарникари, 

хлебари, работници в транспорта, метрото, работещите в магазини, защо не й на Дядо Коледа 

на  всеки, който е направил за Вас нещо хубаво и Вие искате искрено да му благодарите за 

грижите и вниманието! 

Очакваме Вашите искрени писъмца на адрес:  

Гр. Бургас  8000 

Ул“Янко Комитов“ 4  

Сдружение „УСМИВКА“ 

Митка Георгиева 

За Националния конкурс „ БлагоДаря Ви от сърце 2021 г. “ 

Поради епидемичните мерки няма да се проведе  официално награждаване, но на всички деца 

участници в конкурса ще бъдат изпратени Грамоти за участие по електронна поща. За целта на 



гърба на писмото е нужно да бъдат описани имената на детето, класа, училището, града 

телефон  и  четливо изписан имейл за връзка и изпращане  на електронните грамоти.   

На 6-те участника с  най- хубавите  и стилно издържани писма  ще изпратим награди по пощата.  

Очакваме Ви! 

Митка Георгиева – Председател на  УС на СНЦ „УСМИВКА“ Бургас   0988 753 171  ,  0887 395 403 

 


