
СУПНЕ „Фридрих Шилер“ 

Регионално управление на образованието – Русе 

Училищното настоятелство при СУПНЕ „Фридрих Шилер“ 

 

 

Кога? – На 23.04.2021 г. през целия ден   
Къде? –  в електронната платформа Teams 
За кого? – За всички, които обичат книгите и четенето 
 
ПРОГРАМА: 

 Ателие:  „Приказка с компютърна рисунка” 

С Милена Николова, ст. учител по ИТ –  за ученици от 

пети клас, които имат компютърни умения за работа с 

графичен редактор. С негова  помощ учениците ще 

подреждат пъзели на компютърни рисунки от 

приказки и ще рисуват различни герои от приказки.  

 10,00 – 10,40 ч.   

 

 Ателие: „Приказка без край“ 

С Даниела Станева, гл. учител в начален етап  – 

творческо  писане по фантазен бином и създаване на 

електронна книжка в  платформата WriteReader - за 

ученици от начален етап. 

10,30 – 11,30 ч.  

 

 

 Ателие: Мария Донева чете 

Поетесата Мария Донева ще се срещне с учениците от 

IV клас и ще чете свои стихове  от поетическите  си 

книга за деца, а също и откъси от детски книги, на 

които тя е преводач.   

11,30 – 12,30 ч.  

 

организират: 
традиционния празник на книгата и четенето, 

посветен на Международния ден на книгата – 23 април 2021 г. 

 

 

 



 Ателие „Географски етюди“ 

С Цецка Маркова и д-р Наталия Иванова, ст. учители 

по география и икономика –  

за „хора с приключенски дух“ (квалификационна 

форма с участие на учители и ученици). Ще бъдат 

споделени добри практики по проектни дейности с 

ученици от 5. – 11. кл. и ще бъде представена 

виртуална географска книга.  

  12,00 – 14,00 ч. 

                         

 Ателие: „Познай приказния герой“ 

 С Елена Токова, ст. учител по ИТ, и Людмила Спасова, 

библиотекар –  за ученици от четвърти клас, които 

имат начални компютърни умения. С помощта на 

онлайн графичен редактор и подходящи ресурсни 

файлове ще оцветяват рисунка на приказен герой . 

 13,00 – 13,30 ч. 

 

 Ателие „Родното и чуждото в литературата и в 

социокултурния контекст на 21. век” 

С  д-р Марияна Георгиева, ст. учител по БЕЛ, и Милена 

Николова, ст. учител по ИТ. Учениците от 11. кл., 

профил БЕЛ,  модул „Езикът и обществото”, и 

разширена подготовка по ИТ  ще представят 

резултатите от интердисциплинарен научен проект –  

„Родното и чуждото в литературата и в 

социокултурния контекст на 21. век” 

(квалификационна форма с участие на учители и 

ученици).  

13,45 – 15,45 ч. 

 

 Ателие  „Пътешествие в света на музиката”  

С Албена Анчева - Попова, ст. учител по музика. 

Представяне на електронна книга, обединяваща 

поредица от списания, посветени на музикално-

историческото развитие, ярки творци и творби, 

изработена от ученици от 9. клас. 

 14,00 – 15,00 ч.     

 

 

 

 

 

 



 Ателие „Игротека”  

С Ралица Мирчева, учител по БЕЛ, и Виктория 

Ангелова, учител по БЕЛ и история и цивилизации.  

Предназначено е за ученици от 6. клас, които имат 

интереси в областта на историята, българския език и 

литературата. С помощта на приложения учениците 

ще решават кръстословици,  ще отговарят на въпроси 

в „Стани богат“, ще редят пъзели, числови линии, ще 

попълват текст, мемори карти, бесеница.   

14,00 –  14,40  ч.                                        

 

 Ателие „Работа с платформи за създаване на 

електронни книги“ 

С Даниела Станева, гл. учител в начален етап.  Ще 

бъдат представени платформите WriteReader, Book 

Creator и Calameo, предоставящи различни 

възможности за оформяне на ученически проекти в 

електронна книга. Платформите са особено 

подходящи за работа в ОРЕС, но могат да се 

използват пълноценно и при присъствено обучение  

(квалификационна форма за учители. 

  9.00 – 10,20 ч.                                  

 

 

 


