
СПОДЕЛЕНА     ВАКАНЦИЯ

проект на 104. ОУ "Захари Стоянов"
 

Ваканция! Безгрижни, вдъхновени дни.
И пак сме заедно в  училище.
Споделяме усмивки и мечти!

 

УЧАСТНИЦИ:

УЧЕНИЦИТЕ ОТ 3.А И 3.Г 

Екип:

Р. Божкова

Л. Дуркова

Т.Атанасова

Д. Костадинова

Т. Петрова

М. Иванова

От екипа на проекта " Споделена ваканция"

Програма за развитие на физическото възпитание и спорта в 
Столична община



КАК ЗАПОЧНАХМЕ?

Отдаваме почит към делото на
Патриарха на българската
литература Иван Вазов. Посетихме  
родната къща на поета в Сопот и
къщата- музей в град София.
Разбира се, направихме тази
обиколка виртуално, но това не
ни попречи да научим много.

Обичамe и пазим природата,
грижим се за нея, знаем, че и тя
ще се грижи за нас - хората. Ще
имаме много цветя, плодове и
зеленчуци, и чист въздух.

 

По темата „Какъв искам да бъде
моят град и как да помогна да го
направя такъв?“ дискутирахме и
споделяхме различни идеи.
Записахме ги накратко в схема.
След това изготвихме рисунки. Още
има какво да споделим и покажем.

1-ви ден



И  ПРОДЪЛЖИХМЕ...

Учихме се да засяваме  семена на
цветя и билки.  Първо се
запознахме с последователността
при сеене, а след това наистина го
направихме в нашия прекрасен
училищен двор. Разкопахме земния
участък. Ама никак не е лесна
тази работа! Но не се отказахме. 

Прочетохме едни от най-хубавите
стихотворения на Иван Вазов.
Целта ни е да направим книжка
като ги препишем и нарисуваме
илюстрации по тях. Вложихме
много старание. Доволни сме.  

Всеки искаше да участва и си
помагахме като се сменяхме по-
често зад правата лопата. След
това разрохквахме пръстта с
мотички и ръчички, а сега
очакваме да се покаже крехкото
стъбълце и слънцето да му даде
сила. 

2- ри ден



СЛЕД ПОЧИВНИТЕ ДНИ

 
Отдаваме почит  към един
забележителен българин - Георги
Стойков Раковски. 2021 година е
обявена за година на Раковски,
защото отбелязваме 200 години от 
рождението на революционера.

Гледахме филм, четохме,
разгледахме книгата “Дълг и
чест”, направихме табло.

Разбрахме как се прави  хербарий,
без да увреждаме природата. Събрахме
много подходящи за хербарий
растения, предстои да ги
хербаризираме. Най-радостното беше,
че си намерихме четирилистна
детелинка.
А математиците са изчислили, че
шансовете тя да бъде намерена
сред останалите тревички на
поляната са 1:10 000 и затова се
свързва с късмета на този, който
я намери. 

3- ти ден



ИГРИТЕ НА НАШИТЕ БАБИ 

 
Игрите на нашите баби носят радост
и здраве. Разбрахме правилата на
"Куцанката", "Сляпа баба",
"Стражари и апаши", "Кой дърпа
по-силно" и т. н.
Играхме и се забавлявахме. 

Имаше и моменти, в които падахме,
но пак ставахме и продължавахме
играта...

 



 

 
Днес беше много хубаво, защото
научихме интересни неща за герба
на столичния град. Разбрахме от
нашите учители, че е много отговорно
да създадеш герб. В него се включват
символи, всеки един от които
означава нещо. Например
изображението на средновековния лъв
в средата на щита е открит в
Търново. И другите символи са
интересни, но за тях ще научите
повече от албума. А ние още днес
ще изненадаме своите родители с
наученото. 

4 - ти ден

В работилницата “Какъв искам да
бъде моят град и как да помогна да

го направя такъв?” направихме
много рисунки, споделихме мечтите си
за бъдещето на нашия град. Знаем,
че искате да ги видите и затова ще
ги подредим в изложба, която ще

бъде отворена за всички в последния
ден на нашия проект.



 

 
Това, че спортът е здраве, всеки го
знае. Но колко красиви можем да
сме, ако се грижим за своя
гръбначен стълб! Разбрахме, че
гръбначните изкривявания могат да
са много различни и направихме 
 упражнения, които всеки може 
 вкъщи да прави. Изправителната
гимнастика е полезна и забавна. 



 
Какво е усещането да играеш на
фона на музиката? Великолепно!
Такова настроение и наслада
изпитахме с ритмичната гимнастика
на открито.
Много ни помогнаха по-големите от
нас ученици - момичетата от 5.б
клас.
Колко хубаво играят и как умело ни
водиха на хорцата - Самоковско,
Право и ръченица.

 
Накрая бяхме толкова изморени и 
 изпотени, та се прибрахме в училище
ожаднели и с мокри тениски. Но пък
бяхме доволни и много радостни.



 
И днес денят ни бе изпълнен с много дейности по проекта.
Видяхме как може да се използва дървена преса за хербарий . Вече бяхме
подредили нашите растения, но ни се искаше да опитаме и с пресата.
 

Участвахме в поредната екоакция. Спазвахме  правилата за безопасна работа и
си сложихме ръкавици. 

Беседвахме как трябва да подредим забележителностите на нашия град в
албума . Разпознавахме ги, рисувахме ги, а след това ги разположихме на
картата на София. Не беше трудно да открием на картата квартала, в който
се намира нашето училище. Научихме интересни факти от историята на София.
Например какво означават имената на софийските квартали. Кои са най-
старите исторически забележителности в нашия град? Кои са символите на
София? 

5 - ти ден



 
 Преписвахме стихотворения на Иван Вазов., които бяхме вече чели. 
Не беше никак лесно да пишем с тънкописец върху паус. Не беше лесно и да
преписваме някои неизползвани днес думи, макар че учителите ни обясниха
какво означават те. Продължихме да рисуваме и илюстрациите към
стихотворенията. Много вълнуващо беше как да подредим страниците, как да
оформим корицата, какво да съдържа първата страница ( разбрахме, че се
нарича "титулна").  



 

 

Чудесен завършек на този ден бяха лекоатлетическите състезателни игри 
"Бързи, смели, сръчни"

И бързи бяхме, и смели бяхме, и сръчни...
Всички бяхме победители!



 

 
Последен ден от проекта "Споделена ваканция." Утре.
Имаме много работа. Довършителни дейности по албума и книгата.
Отново игри. Най-важното за деня - да подредим в изложба всичко, което
искаме да Ви покажем.
Изложбата ще бъде организирана във фоайето на първия етаж на 104..
ОУ "Захари Стоянов".

Заповядайте на представянето на нашите продукти!
Начало: 12:00 часа

И така... всичко е готово! Подредихме се всички участници и очаквахме
посетители. Дойдоха. Ученици, учители, родители. Разглеждаха и
коментираха. От време на време се чуваше "О-о-о!", "А-а-а"..., .все
възклицания, които показват радост, задоволство, изненада. Значи сме
успели. Доставихме радост, а ние научихме много, работихме в екип и се
забавлявахме.

 6- ти ден


