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ПАРАД НА ПЛАНЕТИТЕ 

Учениците от 4.б клас с класен ръководител г-жа 

Надежда Палагийна реализираха един проект на класа, 

озаглавен „ Слънчевата система“. Вдъхновени от урока за 

Слънцето и планетите в час по човека и природата, 

децата изготвиха макети на Слънчевата система с 

помощта на различни материали и техники.  

Проектът беше възложен за домашна работа и в него 

активно се включиха и родителите. Резултатът е 

впечатляващ.   

После децата подредиха изложба в класната си 

стая. 
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МАГИЧНОТО ЧИСЛО ПИ? 

На 14 март се отбелязва Международният ден 

на числото ПИ. В 104. училище  този ден също беше 

отбелязан. Госпожа Елена Атанасова, преподавател 

по математика, подготви и реализира с учениците 

от 6 клас – разширена подготовка, открит урок по математика, посветен 

на магичното число ПИ. Децата бяха разделени на групи и представиха 

изложения по определени теми. Те показаха знанията си за откриването 

и историята на числото ПИ, за получаването на названието, за 

приложението на числото ПИ в математиката, а също така и 

любопитни факти, свързани с него. Учениците бяха подготвили 

презентации.  

Гости на открития урок бяха г-жа Хартарска и г-жа Борисова. 

БЕЛИ И ЧЕРВЕНИ 

Всяка година учениците от първи до седми клас 

изработват мартеници в часовете по изобразително 

изкуство и технологии и прудприемачество. Тази 

година направиха своите мартеници вкъщи, а 

снимките им изпратиха в Teams. Личи си, че доста са 

се постарали. 
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Материала подготви Йоана,6.в 

 

 

СВОБОДАТА 

На 3 март отбелязваме 143 години от 

Освобождението на България. Свободата е 

общочовешка ценност, в името на която са 

проливали кръвта си стотици хиляди българи. А 

как децата днес разбират свободата? Шестокласниците изразиха с едно 

изречение своето разбиране за свободата. Ето какво написаха те: 

„Свободата е да имаш воля и права.“ 
Самуил 

„Свободата е да можеш да изразяваш лично мнение.“ 
Георги Преслав 

„Свободата е щастие.“ 

Деница„Свободата е възможността да взимаш решения според своите 

желания и да ги изпълняваш, без да пречиш на другите и да им 

нарушаваш правата.“ 
Цветослав 
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„Свободата е възможността да действаш по собствена воля, да избираш 

своя път в рамките на закона и е право на всеки човек!“ 
Иван 

„Най-свободен човек се чувства в своите мисли и желания, защото за 

тях няма граници.“ 
Стефан 

„Свободата е да взимаш свои решения и да изразяваш мнението си, без 

да те е страх.“ 
Антоан 

„Свободата е незаменима.“ 
Лиор 

„Свободата е отговорност.“ 
Любов 

„Свободата е слънце, море, приятели 

и...без ковид.“ 
Емма 

„Свободата е способността човек да 

мисли и действа в съответствие със собствената си воля.“  
Мила 

„Свободата е развитие, напредък, цивилизация.“ 
Васил 
     Материала подготвиха учениците от 6.а 

В СВЕТА НА ИЗКУСТВОТО 

На 12 май се проведе интегриран урок литература – изобразително изкуство на тема: 

„ Човекът и светът на изкуството“. Учениците от 6.а 

клас под ръководството на г-жа Екатерина Досева и 

г-жа Лилия Дикова дълго се подготвяха за него – 

повече от три месеца. Епидемичната обстановка 

наложи неколкократното му  отлагане. Темите бяха 

свързани с осемте изкуства и връзката им с 

изучавания в училище учебен материал. С 

презентации бяха представени изобразителното 

изкуство, класическо и модерно, също и 

отражението му в литературата. Йордан  

представи историята на театъра, както   театъра през Възраждането и връзката му с 

романа „ Под игото“. Никол, Деница и Ванеса бяха подготвили обширна 

презентация за европейската и световната  
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нас и по света“. В презентацията бяха използвали и снимки, от местата, 

архитектура, която бяха нарекли „ Изрисуваните сгради у които самите те са 

посетили. Гергана показа великолепието на танцовото изкуство в класическия му 

вид – балета. Изключителен интерес и много въпроси предизвика участието на г-жа 

Мария Джидрова, майката на Емма. Тя работи в киното и беше гост на урока. Разказа 

подробности от кухнята на седмото изкуство, говори за филмите, направени по 

литературни творби, за срещите си с популярни актьори.  

Урокът, продължил два учебни часа, разкри пред децата богатството на 

изкуството в различните му форми и проявления. Такива часове разширяват 

кръгозора и обогатяват учениците, които все повече са затворени във виртуалния 

свят. 

 Учениците направиха илюстрации и на книгата „ Малкият принц“. 

Госпожа Хартарска и госпожа Радева подкрепяха и оценяваха 

презентационните умения на учениците. 
Материала подготвиха Дени, Преслав и Васко 

ЧУДНИЯТ МЕСЕЦ АПРИЛ – МЕСЕЦЪТ НА ДЕТСКАТА И КНИГА И ЧЕТЕНЕТО 

 
– Татенце – каза Матилда един ден, –  как 

мислиш, – дали е възможно да ми купиш 

една книга? 

– Книга ли?  – отвърна бащата. – Че за какво 

ти е тази пуста книга? 

– За да чета, татенце. 

– Че какво му е на телевизора ни, за Бога? 

Имаме си чудесен телевизор с 

дванадесетинчов екран, а ти искаш някаква 

си книга. Май тръгваш по лош път, момичето ми. 
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Същият следобед, когато бащата отказа да й купи книга, Матилда съвсем самичка  

пое към бибилиотеката в тяхното селце. 

Из „ Матилда“ , Роналд Дал 

ЧЕТИ И СЕ ЗАБАВЛЯВАЙ! 

През април в училището стартира инициативата „ Чети и се 

забавлявай!“. В нея се включиха ученици от втори до седми клас. Те си 

избраха по една или повече от задачите, публикувани по-долу, и 

изпратиха снимки, презентации и видеа. Видеата и презентациите  не 

можем да покажем, но ето една малка част от изпратените снимки и 

мемета. Те са доказателство, че децата обичат книгите, изобретателни 

са и притежават чудесно чувство за хумор. 

 

Чети и се забавлявай! 

1. Открий място в града, където има паметник на български писател. 

2. Намери или си направи забавно меме с библиотека. 

3. Намери трима български автори, родени през април, и направи 

колаж от техни снимки. 

4. Прочети откъс от твоя любима книга и направи видео с 

продължителност 2 мин. 

5. Измисли оригинален начин за спортуване и четене и го покажи 

със снимка. 

6. Балансирай с книга на главата и публикувай видеото. 

7. Снимай домашния си любимец с любима книга и прати снимката. 

8. Прочети или рецитирай едно стихотворение и публикувай 

видеото. 

9. Избери си един български писател, разгледай снимките му, избери 

си една снимка и се снимай в същата поза и със същото 

изражение. Публикувай колаж от двете снимки. 

10.Направи си селфи с приключенска книга от домашната 

библиотека. 

11.Направи си селфи с книга от място, нетипично за четене. 

12.  Снимай се с приятел, с когото сте чели една и съща книга. 

  13.  Потърси в инттернет писател или поет, който е роден на твоята 

рождена дата или е от твоята зодия и направи презентация за него с 5 

слайда. 
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14.  Отвори една книга на десет произволни страници, посочи със 

затворени очи част от текста и запиши текста, който ще се получи 

като събереш посочените думи и изречения. 

ГАЛЕРИЯ 

 

     
   

 

 

ГАЛЕРИЯ 
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ЛЮБОПИТНО ЛЮБОПИТНО ЛЮБОПИТНО ЛЮБОПИТНО 

Децата са любопитни, търсещи и инициативни. Те винаги намират начини да 

стигнат до знанието.  

Децата се учат от всичко, което ги заобикаля. А в книгите има толкова 

вълнуващи истории, необятни светове, загадки, поуки и мъдрост, че те са най-

подходящото „учебно помагало“ за тях. 

Децата са извор на въображение. Книгите – също. Затова между тях може да 

се роди любов от пръв поглед, стига децата да се срещнат с книгите още в най-

ранно детство.  

Децата са творци. Част от магията на книгите е да могат децата да 

пренапишат историята, която са прочели, да я продължат, да измислят друг край, да 

включат други герои. 

      Материалите подготвиха учениците от 6.клас 

 

ЗАБАВНА СТРАНИЦА ЗАБАВНА СТРАНИЦА ЗАБАВНА СТРАНИЦА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Две мишки ядат лентата от 

филма „ Отнесени от 

вихъра“ в мазето на едно 

кино. Едната мишка пита 

другата: 

– Как ти се струва? 

– Да ти кажа честно – 

книгата ми хареса 

повече. 

 

ВИЦ  

НА  

БРОЯ 

– Тате, имаме ли още 

книги вкъщи? 

– Искаш да четеш? 

Браво! Похвално! 

– Не, но намерих 300 

лева в едно томче на 

Христо Ботев. Искам 

да проверя и в другите. 

Броя подготви екип на вестника с ръководител 

Лилия Дикова 


