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ДВИЖИ СЕ БЕЗОПАСНО 

 

На 15 май в 144. СУ “ Народни 

будители” се проведе областния кръг на 

Националното състезание по безопасност на 

движението по пътищата под патронажа на 

РУО София-град и отдел „Пътна полиция” 

при СДВР. Участваха девет училища в 

различни възрастови групи. Отборът на 104. 

училище  в състав Пламен, 5.г, Кирил, 6.б , 

Александър, 7.в и Полин, 7.б се представи 

отлично и зае второ място. Учениците 

показаха, че познават културата на 

поведение на пътя – умеят да спазват 

общовалидните правила и норми за лична и 

колективна безопасност. Децата доказаха, че 

са обучени да вземат самостоятелни 

решения в различни ситуации на пътя и да 

носят отговорност за това. 
 

Ето какво сподели един от 

участниците – Кирил Александров от 6.б клас: “На мен ми хареса 

състезанието, защото много обичам да карам колело. Зарадвах се, че 

господин Цеков, ръководителят на отбора, ме избра да бъда част от него. 

В началото на състезанието отборите направиха тест по БДП. После 

решихме Александър да бъде представител на нашия отбор в 

практическата част на състезанието с велосипеди, защото знаехме, че е 

най-добър. Когато излязоха резултатите от техническия тест, всички ни 

похвалиха, че сме се справили отлично. Но в крайна сметка станахме 

втори, което малко ни разочарова. Обещахме си следващия път да бъдем 

още по-добри.” 
Материала подготви Кирил Владимиров 
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БАБИНИТЕ ГОЗБИ 

Конкурсът за детска рисунка и 

литературна творба на кулинарна тематика 

„Рецептите на баба”/ 2021 г. има национален 

статут и се организира от Асоциация за 

развитие на изкуствата и занаятите – 7 (А.Р.И.З. 

– 7) в партньорство с Национален дворец на 

децата.  Той е част от календара за 

извънучилищни дейности на Министерство на образованието и науката.  

От 104. училище в конкурса участваха общо шест деца – от трети и 

шести клас – Тияна, Рая, Лора, Любомира, Лилия, Николай.  Те  написаха 

разкази и стихотворения, в които разказаха за очарованието на бабината 

кухня, за богатството от вкусове и аромати, за радостта от общуването 

със семейството и кулинарните предизвикателства.  

За доброто си представяне учениците  получиха грамоти. 
        Михаела, 6.в 

 

ПРОЕКТ  ПРОЕКТ  ПРОЕКТ  ПРОЕКТ  ПРОЕКТ 

 

СПОДЕЛЕНА ВАКАНЦИЯ 

Проектът „ Споделена 

ваканция“ е авторски проект на 104. 

ОУ в рамките на Програмата за 

развитие на физическото 

възпитание и спорта в Столична 

община. В проекта се включиха  

общо 65 ученици – 45 от 3. клас и 

20 ученици от прогимназиален 

етап. Дейностите по проекта се ръководеха  от екип от 8 души – 

педагогически специалисти, външни лектори и подпомагащ дейността 

лектор. Индиректно в проекта се включиха и родители на деца от 

начален етап. Заниманията бяха насочени към опазване на природата, 

стимулиране на физическата активност,  системното практикуване на 

спорта като средство за здравословен начин на живот. 
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Акцентът бе поставен върху неформалното обучение и социалните 

компетентности. Условно проектните дейности бяха разделени на две 

фази – в различен времеви отрязък през месец юни - за децата от 

начален етап и за прогимназиален етап. Проектните дейности при 

третокласниците се проведоха  от 3 юни до 10 юни.  

 

Отдаваме почит 

 

В рамките на проекта учениците от 3.а и 3.г клас се запознаха с живота и 

творчеството на Патриарха на българската литература Иван Вазов. Те 

отбелязаха и 100-годишнината от смъртта му. Заедно със своите учители  

направиха виртуални разходки в къщата музей на писателя в Сопот,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в къщата музей в София, виртуално посетиха гроба му в центъра на  

столицата. Децата прочетоха голям брой Вазови стихотворения, избраха 

една част от тях, които преписаха  и илюстрираха  в книгата, създадена 

и посветена  на народния поет. 
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С  голям интрес третокласниците се запознаха с личността и 

делото на Георги Стойков Раковски, чиято 200-годишнина отбелязахме 

през април. Те изработиха постер, озаглавен  „ 

200 години безсмъртие“. Придобиването  и 

разширяването на знанията за Вазов и Раковски 

чрез учене чрез преживяване даде възможност за 

изграждане на граждански компетенции и 

интегриране на знания. 

Малките столичани се впуснаха в изучаване 

на културните и исторически забележителности на 

столицата. Работейки в екип, децата започнаха 

реализацията на албум „ Столицата на моята 

родина“, в който с текстове и снимки  разказват за 

миналото и настоящето на София. 

 

Обичам и пазя природата 

Една от целите на проекта беше 

свързана с екологичното възпитание на 

децата. Бяха проведени екоакции за чисто 

и уютно дворно пространство и за 

засаждане на градина на билките в 

училищния двор. Докато прекопаваха, 

разрохкваха и садиха, някои имаха късмета да си намерят и 

четирилистни детелинки. Уроците по градинарство показаха на децата  
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как и защо е важно да се прекопава почвата, да се плеви, как да се 

засажда, как да се направи хербарий, без да се уврежда природата. 

Организирана бе и работилница “Какъв искам да бъде моят град и как да 

помогна да го направя такъв?” В работилницата се се проведоха полезни 

дискусии. Учениците рисуваха своите идеи и участваха в организирания 

в училищния двор пленер. 

 

Спортът е здраве   

Спортът, активността, изграждането 

на физическа култура са значими за всяка 

възраст. Особено важни са за 

подрастващите. Проектът цели да 

изгражда в децата нагласи за активен и 

здравословен начин на живот. В дните, в които се провеждаха дейностите 

по проекта, децата използваха активно съществуващата спортна база в 

училището, спортуваха, играха на различни състезателни игри, правеха 

упражнения. Организира се и група по изправителна гимнастика. А 

гимнастическите упражнения на открито и под съпровод на музика 

събраха многобройна публика, която също се включи в спортуването. 

Особен интерес предизвикаха игрите на родителите,  бабите и 

дядовците. Възрастните се включиха в заниманията на децата, като им 

показаха как се играят тези игри.  
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Възродени бяха игрите „Сляпа баба“, „Стражари и апаши“, „ Кой дърпа 

по-силно“ и други. 

 

Детска лидерска академия 

 

Да си лидер е нещо много сериозно. Затова способства и Лидерска 

академия „ Млад лидер“, проведена от сдружение ЕЛА. В нея се 

включиха учениците от прогимназиален етап – 5. и 6. клас. Учениците 

обсъдиха въпросите за качествата, които е необохдимо да притежават 

лидерите, как да ги овладеят и разпознаят, какви са били лидерите 

преди, какви са сега.  Предложиха своите лидери и потърсиха 

информация за тях, за да ги представят пред другите. Обучението се 

проведе в училищния двор. Учениците посетиха Военната академия „Г.С. 

Раковски“. Направена беше обиколка на интересните места в Академията. 

Тематично обвързана с преминалите събития от проектните дейности  
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беше разходката покрай главните институции на Република България: 

Президентство, Народно събрание, Министерски съвтет. Бяха обсъдени  

въпросите за държавните институции, ролята и отговорността на 

лидерите в тях, видовете власт на нашите съвременни лидери. 

Тематичната разходка повиши отговорността на малките граждани в 

столичния градски транспорт. Научиха как да планират маршрута си, като 

предварително извършиха наблюдения в сайта на Центъра за градска 

мобилност. Децата посетиха Националния исторически музей, където 

научиха още подробности за Георги Раковски. Посетиха и Детския 

център към Историческия музей. Там те се преоблякоха като боляри и си 

направиха снимки за спомен. 

Изработиха и барелеф от глина с 

образа на Раковски. Академията 

завърши със съчинение на тема „ 

Моята емоция“. 

Дейностите по проекта 

запознаха учениците с видни 

личности от Българското 

възраждане, спомогнаха за 

повишаване на физическата им 

култура, способстваха за 

екологичното им възпитание не на думи, а реализирано в дела. Те 

подпомогнаха надграждането на комуникативните компетентности на 

учениците и така необходимата днес способност за работа в екип. 

Материалите подготви екипът на вестника и екипът по проекта 
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НАШЕТО ИНТЕРВЮ  НАШЕТО ИНТЕРВЮ  НАШЕТО ИНТЕРВЮ 

 

ЛЮБОЗНАТЕЛНА, ТЪРСЕЩА, ЕКСПЕРИМЕНТИРАЩА 

 

 

Госпожа Елка Радева е един от най-

забележителните преподаватели в 

104. училище. Кой не познава 

огнените й коси, които грейват ту в 

часовете по информационни 

технологии, ту в часовете по 

изобразително изкуство, а понякога 

и  в часовете по технологии и 

предприемачество. 

Издебнахме я в един от малкото й свободни моменти, за да й зададем 

няколко въпроса. 

Госпожо Радева, как бихте определили себе си с една изречение?  

Аз съм любознателна, търсеща, експериментираща.  

Разкажете ни за Вашето детство. Какви бяха Вашите детски игри

? А мечти? Детството на моето поколение беше доста по-различно от 

детството на децата сега – беше безгрижно, с много игри и приятели. 

Много обичах водата и правех всичко възможно, за да имам постоянен 

досег с нея. В детската градина карах децата да изсипват пясък върху 

главата ми, за да е по-дълго всекидневното ми къпане. 

Когато им забраниха  да го правят, аз започнах да си пълня джобовете на 

униформената рокличка (тогава ги наричаха престилки) с пясък, хващах 

я за долния край, вдигах я над главата си, и пясъкът пак беше в косата 

ми. Вършех и други такива бели и ядосвах родителите си. Като малка 

много бързо запаметявах стихотворения, които рецитирах с патос. 

Играехме все навън-по цял ден карахме колелета, а вечер, по мръкнало, 

играехме на криеница. Моето детство мина в Белоградчик. Там се 

катерехме по белоградчишките скали, влизахме в пещери, с каквито  
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изобилства районът, обикаляхме крепостта. Това, което днес 

туристите посещават-крепостта  Калето, е само малка част от 

причудливите скални образувания около града. 

В ученическите си години рисувах  хубаво и бях много силна по 

математика. Печелех конкурси по рисуване защитавах реферати по  

математика. Моята мечта беше да стана архитект. Не се случи поради 

стечение на обстоятелствата.   

Какво ще ни разкажете за ученическите си години.  

Пазя хубави спомени оттогава. В училище имах страхотни учители. 

Хора с голяма класа, от голяма школа. Още помня наученото по някои 

предмети. Бяхме много дисциплинирани, много четяхме, учехме за 

знания. А оценките ни отразяваха това. Имала съм много интересни 

моменти през ученическите си години: забележителен  момент беше 

този, в който учителката ни по биология, гласувайки ни огромно 

доверие в 9. клас, даде на мен и  мой съученик да прочетем материали 

на  руски учен за извънземните, за НЛО. Даде ни ги тайно-тогава за тези 

неща не се говореше. Още помня това, защото в случая се почувствах 

специална.  

Много обичах да подсказвам; правех го при всяка възможност-бях 

много изобретателна в това отношение. Е, веднъж ме “хванаха” и 

последствията за мен бяха доста сериозни. Но не престанах!  

Кой беше любимият Ви предмет в училище? Бяхте ли силна уче

ничка по математика?  

В училище любимите ми предмети бяха математика и рисуване. За 

съжаление, рисуването се учеше само до 8 клас.  След това рисувах в 

група, сформирана извън училището.  

Вие ли избрахте професията, или тя Ви избра?  

Определено професията ме избра. Първо завърших Учителския 

институт в Дупница. Така станах учителка по изобразително изкуство и 

технологии и предприемачество. По-късно ме привлякоха технологиите 

и завърших Югозападния университет в Благоевград, където 

специализирах инженерна екология-беше нова за времето си 

специалност. След време информационните технологии започнаха все 

по-осезаемо да навлизат в живота и реших, учейки, да отговоря на  това 

предизвикателство-така станах учител по ИТ.  
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Бихте ли изминали същия професионален път, ако имахте възм

ожност да го започнете отначало?   

Да, бих изминала същия път в професията. Професията ми е дала 

много. Вдъхновила съм много деца да се занимават с изкуство, да станат 

художници. Във всички времена пътят на художника, на човека на 

изкуството,  е труден. А аз съм подтикнала децата с талант да тръгнат по 

този нелек път. Понякога се питам дали не сгреших, дали съм имала 

правото да влияя на избора на тези деца. После си казвам, че не на всеки 

се дава талант, той е дар. Да не се развива талантът, е престъпление 

срещу Вселената.  

Има и нещо, което бих променила, ако сега  започвах 

професионалния си път –  нямаше да съм толкова взискателна. И щях да 

стана учител по математика.  

Кое Ви вдъхновява в училище?  

Вдъхновява ме  любопитство, желанието на децата да научават 

нови неща. Преди време децата от нашето училище така се бяха 

запалили от проектите, които реализирах по изобразителното изкуство, 

че искаха пак да имаме групи за извънкласни дейности, за да рисуват. Да 

запалиш децата – това ме вдъхновява. Имах  ученик, който не беше 

уверен в таланта си. Помогнах му да повярва в себе си. Приеха го в 

Художествената гимназия. После ме  чакаше на автобусната спирка, за 

да видя скиците и готовите му картини, да ми покаже колко е напреднал. 

Много държеше на моето мнение, и сякаш без думи ми казваше, че не 

съм сгрешила, вярвайки в таланта му, че не съм се излъгала в 

преценката си.  

А кое Ви натъжава?  

Натъжава ме липсата на материална база. Ето, например, ако 

имахме още един-два кабинета по  информационни технологии, бихме 

реализирали интегрирани проекти и уроци с колегите по други учебни 

дисциплини, бихме работили по национални програми за 

дигитални умения. Хубаво би било да има и оборудван кабинет по 

изобразително изкуство, където да е място само за изкуство. Мечтая 

си и за един методичен кабинет, където да се съхраняват учебни 

материали по различните предмети, които да се ползват от всички-това 

да е място, в което да се подготвят уроци, включително и интегрирани,  
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да се обменят добри практики, да се твори нова реалност.  Вярвам, че 

физическата среда формира, затова мисля, че модернизирането и 

естетизацията на училищното пространство би дало 

положителни резултати.  

Кое Ви прави щастлива извън училище?  

Щастието извън училище е свързано със семейството ми и с 

успехите на собствените ми деца.  

Кое различава днешните деца от тези преди 10 –20 години?  

Децата днес са различни не само от тези преди 10-20 години, те са 

различни от децата преди пет години. Светът се развива с бясна скорост 

и децата също. Днес те са много напред с технологиите. Това си има и 

своите недостатъци. Губи се връзката с живия човек,  електронните 

устройства обсебват. Но пък децата са комбинативни, умеят по различен, 

бърз и лесен начин да добиват информация, да стигат до желания 

резултат. Макар и различни, те са деца. Имат нужда да бъдат разбирани, 

оценени, насочени, да им се гласува доверие.  

Какво ще пожелаете на учениците и учителите от 104. 

училище?  

На децата пожелавам да са търсещи и любознателни. Да 

експериментират, за да открият своето място в живота и онова 

нещо, което ще ги прави щастливи. И никога да не се отказват! И да 

помнят-всеки от тях е уникален, единствен, неповторим!  

На учителите пожелавам да останат такива, каквито са-страхотни 

професионалисти, добри хора, Човеци! Имам чудесни колеги и не бих 

успяла да направя и най-малкото нещо без тяхната помощ... Ние сме 

екип, чудесна общност. Нека да са все така отзивчиви и толерантни. Да 

не губят себе си. И да имат доверие на децата, защото и те могат да 

бъдат наши учители. Вглеждането, вслушването в децата е обогатяващо и 

развиващо. Учим се 

взаимно.  

Благодаря! 
 Интервюто подготви 

Л.Дикова 
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ИНТЕГРИРАНО   ОБУЧЕНИЕ          ИНТЕГРИРАНО   ОБУЧЕНИЕ 

 

МАСКИТЕ 

 

Нашето училище е иновативно и иновацията е 

свързана с интегрираното обучение. Макар и в 

условията на дистанционно обучение,  бяха 

осъществени няколко интегрирани урока. Един от тях  

на тема „ Маските” бе проведен през май в 5.б и 5.в 

клас.  В урока бяха включени предметите български 

език и литература, изобразително изкуство и 

информационни технологии. Учениците бяха 

разделени на групи, като всяка група трябваше да 

направи проучване и да изготви различни  маски. 

Маските бяха групирани тематично в четири раздела: „ 

Кукерски маски”, „ Африкански маски”, „ 

Средновековни маски” и „ Маски от филми”. По 

последния раздел работи само 5.в.  

Учениците имаха един месец, за да проучат  

 

различните видове маски, да изготвят компютърни проекти на маските, 

които са избрали,  да направят презентации  и да   изработят маските от 

различни материали. Бяха използвани пластмаса, хартия, плат,  конци, 

прежди.  
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Бяха използвани пластмаса, хартия, плат,  конци, прежди. В 

часовете по информационни технологии – допълнителна подготовка – 

учениците представиха своите проекти и с  презентации запознаха 

своите съученици с избраните от тях маски. 
Е. Радева, П. Петров 

 

ЗАБАВНА СТРАНИЦА ЗАБАВНА СТРАНИЦА 

 

ВИЦ НА БРОЯ 

  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Град на бъдещето 

Иванчо счупил поредния 

прозорец в училище и 

директорът решил да го накаже. 

– Ето ти една четка и една 

кофа боя. Заминавай да 

боядисваш. 

До обяд да си боядисал 

всички прозорци на 

първия етаж. 

По обяд Иванчо влиза в кабинета 

на директора и казва: 

– Господине, остана още 

малко боя. Да боядисам 

ли и рамките на 

прозорците? 

Броя на вестника подготви екип в състав: Кирил, 

Ния, Михаела, Яна, Дара, Дидо 

Ръководител: Лилия Дикова 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


