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Защо говорим за това?

1. Кажи на вашите, че ти трябва нещо спешно за училище. Например за часа по "Технологии
и предприемачество". Или за рисуване!

Постарай се да си придадеш уплашен вид. Колко ще ти се карат, ако нямаш материали! Ами
ако ти напишат забележка? Двойка?
Нека да ти трябва нещо, което не може просто да се купи от магазина.
Гълъбови перца за индианска шапка.
Камъни от различни квартали на града. Или камъни от различни видове скали. Поне пет!
Боядисани и изсушени зрънца ориз.
Кашон от хладилник (ще правите космически кораб, на теб се е паднала честта да донесеш
кашона!).
Предимство: лесно е родителите да се хванат - и може да се докаже, ако предприемат
практическо действие.
Пожали ги: кажи им, че е шега, преди да са вложили много време и усилие. Все пак ги остави
малко да се помъчат!
2. Покажи им кутийка с въшки, купени на сметка в училище. За целта ти трябва само
кибритена кутийка. Обясни им, че така няма да ти се налага да ходиш на училище няколко
дена поред и можеш да избегнеш теста, от който много се страхуваш. Кажи, че вече една си
имаш на главата, но другите са в кутийката - с какво да ги храниш, за да имаш за после?
Може да се почесваш за повече достоверност.
3. Намери на телефона си клипче с мяукане на малко коте. Пусни си го и скрий телефона под
леглото си, така че мяукането да се чува оттам.
Придай си уплашен вид. Кажи на вашите, че си взел тайно котенце, но се е навряло под
леглото и не можеш да го стигнеш. За по-автентично можеш да пъхнеш под леглото малко
котешка храна (не я пилей, че трябва да я чистиш после).
Предимство: може да предприемат практически действия, за да изкарат котето. Така ще им
докажеш, че са се вързали.
Недостатък: клипчето може да спре, преди да са стигнали стаята ти. Увери се, че ще започне
пак отначало - и че няма да се включат реклами!
Бонус: ако имаш сестра или брат, предложи им да действате заедно. Вместо ти да казваш, че
си си взел коте, нека те да те "изпортят"! Ти само се появи на вратата с гузна физиономия и
започни да отричаш и да се оправдаваш. Или за въшките - ти се почесвай, а нека те да кажат
какво уж си направил! Има такава приказка - "Върви лъжец от село на село, па лъже, върви
брат му ден по-късно от него, па маже". Желаем ти успех!
4. Пробвай някакви практически шеги. Например можеш да зашиеш копче на маската им...
там, където трябва да е носът. После пъхни небрежно маската в джоба. Ако не можеш да

шиеш, пробвай с някакъв ефектен стикер.
Или: купи бисквитки "Орео". Внимателно ги разлепи и махни бялото по средата. Изстискай на
негово място паста за зъби. Почерпи.
Внимание: никога не се шегувай с нещо, което сериозно може да уплаши другите. Например
не ги лъжи, че те боли нещо, че ти се е случило нещо лошо и пр. Все пак денят трябва да е
весел, нали?

Въпросника към тази статия можеш да решиш онлайн на:
https://www.knigovishte.bg/book/2092-chestit-parvi-april-nyakolko-idei-za-parvoaprilski-shegi

Сканирай този QR-код и влез директно във въпросника ->
©"Вижте" е издание на Фондация Гутенберг 3.0. Всички права са запазени

