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ДА НАРИСУВАШ ИСТОРИЯТА 

 

„История в картинки“ е един 

съвместен проект на г-жа Мария Борисова, 

учител по история, и г-жа Екатерина 

Досева, учител по изобразително изкуство. 

Тази година за десети път  учениците от 

пети клас разказаха    с рисунки епизоди от историята на България. Така 

те показват знанията си както по история, така и умението си чрез  
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комикси да претворят тези знания. С всяка изминала 

година рисунките стават все интересни и пъстри, а 

историческите факти, изобразени на тях – все по 

разнообразни.Учениците си имат и любими 

исторически теми. Сред тях са делото на Кирил и 

Методий, Априлското въстание, битката на връх 

Шипка, победата на хан Крум при Върбишкия проход и 

др.  

В средата на есента произведенията  бяха подредени в изложба, 

която предизвика голям интерес. 

 

 

НАШЕТО ИНТЕРВЮ   НАШЕТО ИНТЕРВЮ НАШЕТО ИНТЕРВЮ 

В рубриката „ Нашето интервю“ ще ви 

срещнем с вечно усмихнатата г-жа Екатерина 

Досева, учител по изобразително изкуство. 

Коя е Екатерина Досева? Опишете се с 

няколко думи. 

С няколко думи аз съм една отказала се да 

порастне тинейджърка, дори дете, опитваща се да 

запази всичко красиво и добро от тази възраст, 

както и вярата в хората. 

Какво беше Вашето детство? 

Моето детство беше странно. Възпитание и отговорности, но и много 

игри. 

Споделете с нас един незабравим спомен от детството си. 
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Много са. Но един наистина си заслужава да бъде разказан. Едно лято 

играехме на индианци с другите деца. Изнесохме тайно всички компоти 

от мазето на баба ми и ги занесохме в шатрата, която си бяхме направили. 

Баба беше шокирана, когато откри, че няма нито един буркан в мазето. 

Много се смяхме, като разбра къде й е зимнината. 

Как решихте да станете учителка? Някой повлия ли Ви? 

Аз израстнах в 104.училище покрай майка ми, която беше учителка по 

физическо възпитание. Това сигурно е оказало влияние върху избора ми. 

Но мен винаги ме е привличала работата с деца. 

Кога разбрахте, че Вашето бъдеще е свързано с изкуството? 

Бях в четвърти клас. Нарисувах един плакат от картичка за Коледа. Тогава 

разбрах, че бъдещето ми ще бъде свързано с рисуването. 

Забавлявате ли се в училище сега? 

Да, винаги, когато имам възможност, и то много. 

Как се промениха учениците през годините според Вас? Какво се 

промени и какво остана същото? 

Това ми е болна тема. Ще се опитам да бъда кратка. Днес децата бързат 

да пораснат. Разполагат с огромно количество информация и  с модерна 

техника. Това като че ли притъпи въображението им. Иначе децата  са 

същите страхотни хлапета, но не го показват винаги. 

Как си представяте преподаването на предмета изобразително 

изкуство след десет години? 

Представям си часовете по изобразително изкуство да са в стаи, 

приспособени за творчество. И без определени от някъде учебни 

програми. 

Любим художник? 

Много са, но най-любим ми е Ван Гог. 

Любим цвят? 

Морско синьо. 

Пожелайте нещо на учениците от 104. училище. 

Пожелавам на учениците от нашето училище да четат 

много книги, защото книгите развиват въображението. Да 

са усмихнати и щастливи, да запазят по-дълго детето в 

себе си! 

Благодаря! 
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ФАНТАЗИИ В ОНЛАЙН ЧАСОВЕТЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО 

 

Учениците и учителите винаги са намирали 

начин да са творци и в най-трудните моменти от 

ежедневието. Онлайн обучението е изпитание за 

всички. Затворени в домовете си трябва да 

преподаваме и да учим със същия ентусиазъм, както 

го правим в класните стаи. Въпрос на усилие е, но и 

от двете страни на екрана не липсва кураж и 

вдъхновение. Има достатъчно примери за това. 

В часовете по изобразително изкуство учениците не само рисуват, 

но и правят забавни колажи. Представяме резултатите от техния труд, 

които ни усмихват. 
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 И няколко творчески шегички с логото на някои популярни 

търговски марки и предложения за емблеми.     

   

 

 

ЗА КОЛЕДА СИ ПОЖЕЛАВАМ...  

 

Непосредствено преди Коледа  и Нова година попитахме ученици 

от шести клас какво си пожелават за празниците, какви подаръци очакват, 

какви са най-съкровените им желания за следващата година. Ето какво 

написаха те: 

 

За Коледа си пожелавам здраве, защото то е най-важното. Когато 

човек е здрав, той може да постигне всичко. Да са здрави и моите близки, 

защото те са хората, на които държа и които обичам.  
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Пожелавам си хората да са малко по-усмихнати, защото усмивката 

е щастие. Да се радваме и да бъдем щастливи с нашите семейства и 

приятели. Пожелавам си да бъдем по-добри един към друг, така и светът 

ще стане по-добър. 

Стефан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За Коледа си пожелавам да бъдем здрави и щастливи. Бих искал да 

се върнем в училище, за да имаме възможност да се видим. Дотегна ми 

да прекарвам голяма част от времето си вкъщи. Надявам се през новата 

година всички кризи да преминат, всички хора да се усмихват и да не се 

страхуват. Пожелавам си моите близки да имат кураж и късмет. 

Васко 

Аз за Коледа най-много искам от моето семейство да се съберем 

вкъщи всички, да сме здрави, радостни и всичко да е наред. Получих моят 

коледен подарък предварително – имам си малко игриво коте. 

Дария 

За Коледа не искам нищо материално. Пожелавам си да има 

световен мир и да се намери възможно най-бързо лек за вируса, който 

отне милиони човешки животи. Дано желанието ми да се сбъдне и 

Земята да стане едно по-добро място. 

Гери 
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Пожелавам си за Коледа цялото семейство да сме живи и здрави, 

все така щастливи и забавни. Да се справям в училище по-успешно и да 

мина в 7.клас. Пожелавам си вирусът да мине и да можем пак да се 

събираме с много деца на празниците, защото така е весело. 

Софи 

За Коледа искам едно планинско колело и екипировка за него. 

Искам и време, за да се наспя хубаво и да си почина. 

Цецо 

Пожелавам си здраве за мен и за близките ми. Пожелавам здраве и 

на своите учители, защото те поемат огромна отговорност и когато сме 

присъствено на училище, и когато сме дистанционно. Пожелавам си 

вирусът да отмине и да живеем пак така, както беше преди. Накрая си 

пожелавам нов телефон. 

Люба 

Пожелавам здраве на всички, най-вече на моето малко братче, което 

се роди преди три дни. 

Иван 

ЛЮБОПИТНО  ЛЮБОПИТНО  ЛЮБОПИТНО 

КАКВО СИ ПОЖЕЛАВАТ ЗА КОЛЕДА ДЕЦАТА? 

Децата са си деца. И у нас, и по света. Дали 

вярват в дядо Коледа, или не – те имат винаги 

едни и същи желания. Разбира се, обстановката, в 

която живеем тази година, доста промени 

желанията – появиха се нови, свързани с вируса. 

Във Франция децата изпращат в писмата си до 

дядо Коледа и маски, с които старецът и елените 

му да се предпазят от коварното заболяване. Едно 

дете в Белгия обещава в своето коледно писмо,  

че ще остави дезинфектант до камината, за да 

може усмихнатият старец да почисти ръцете си,  
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слизайки от комина. В Италия децата често си пожелават да могат да 

прегърнат своите баби и дядовци. Останалите желания са съвсем 

обичайни. 

В един популярен български сайт за деца в навечерието на Коледа 

са получени повече от 1200 писма със желания за подаръци, които 

добрият старец да донесе в новогодишната нощ. И не само от деца.  

Колкото повече порастват децата, толкова повече се променят и 

желанията им. По-малките искат играчки, герои от популярни детски 

предавания по телевизията. На второ място са желанията за домашен 

любимец, за който обещават да се грижат сами. По-големите си мечтаят 

за нови електронни джаджи – телефони, лаптопи, слушалки, таблети, 

игри. Не са много популярни книгите като подаръци.  Но пък децата не 

са егоисти  и искат да се сбъднат и мечтите на  близки им – майки и бащи, 

братя и сестри. И са щедри на обещания, за да получат желаното – да 

слушат, да се грижат за по-малките си братя и сестри, да не обиждат, да 

си подреждат стаите.  

 

Спомен от Коледния базар 2020 г. 
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ЗАБАВНА СТРАНИЦА ЗАБАВНА СТРАНИЦА 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕНИЧЕСКИ РЕЧНИК ПО ВРЕМЕ НА ДИСТАНЦИОННОТО ОБУЧЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Когато не си чел новия урок:  

„ Извинете, но нямаме ток!“ 

Когато си на разходка из мола: 

„ Госпожо, платформата иска нова 

парола!“ 

Когато не помниш стих на поет: 

„ Извинете, прекъсна интернет!“ 

Когато не знаеш атомът от какво е 

съставен: 

„ Съжалявам, но нетът ми е бавен!“ 

Когато се чудиш цар Калоян кой го 

уби: 

„ Сори, интернетът ми заби!“ 

Когато забравиш географските зони: 

„Не Ви чувам, изгоряха ми колони!“ 

Когато не си чувал какво е 

фотосинтеза: 

„ В събранието не мога да влеза!“ 

Когато никой нищо не знае: 

„ Навън един багер копае!“ 

Когато изобщо в час не си бил: 

„ Някой акаунта ми е изтрил!“ 

Когато заспиш в някой час: 

„ Не мога да отглуша своя глас!“ 

Когато за изпитване не ти се учи: 

„ Госпожо, текстът не можа да се 

получи!“ 

Броят подготви редакционен екип 

с ръководител Лилия Дикова 


