
ЗЛАТНА ЕСЕН

Техонологии и предприемачество

с участието на  ученици от

5 а, б, в класове

при 150 основно училище

„Цар Симеон първи“

София

изложба–конкурс
ноември 2021г.
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Стихове
за 

Есента

Аз обичам тая синева

На спокойната златиста есен,

Топлата дълбока тишина

Птиците с далечната им песен

От стихотворението „Есен“ на Младен Исаев
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СТИХОВЕ 
ЗА 

ЕСЕНТА

Аз обичам тая синева

на спокойната златиста есен, 

топлата дълбока тишина,

птиците с далечната им песен.

Откъс от стихотворението на Младен Исаев „Есен“



Тази изложба представя 

творчеството на децата от пети клас.

Тя е технически и технологично ориентирана

и ще ви даде представа за работата с 

различни материали.

В изработването на експонатите децата са 

вложили знанията и уменията си,

придобити в часовете 

по Технологии и предприемачество.

Поставената  задача е да  изработят 

предмети за бита или чрез използването на 

природни материали, или чрез 

рециклирането на битови отпадъци от 

пластмаса, картон, метали и др. 
В кратки бележки са изложени начините на 

работа и използваните материали и пособия.

Надяваме се, че ще ви хареса и ще ви даде 

някои идеи за вашето лично творчество.
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За изработването на тази 

красива купа – фруктиера,

Никол е използвала само есенни листа.

По технологията на залепянето

на есенните листа с притискане върху надут балон, 

тя е успяла да постигне кръглата форма на съда.

След окончателното изсъхване на лепилото С 200,

балонът е отстранен чрез разпускане.

И, както виждате, идеята е реализирана прекрасно!

Освен това е напълнена с плодове.

В съчетание с красив свещник в същия стил и

залепена композиция от диви кестени,

придава есенен чар и уют на нашия дом.

Ако идеята на Никол ви харесва, можете да опитате

да я изпълните и вие.
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Никол Маринова 
детайли

5



Природата е най–големият творец!

Вижте какви цветове, каква красота!

Вижте колко е чисто!

Сред тези дървета можем както да се 

разходим и да си отдъхнем,

така и да намерим част от нашите

материали за работа.

Разбира се, трябва да пазим чисто,

като не изхвърляме битовите си отпадъци,

а си ги прибираме обратно.

Освен това ги оглеждаме, и ако имаме

добри технически и творчески идеи,

ги преработваме и им даваме втори живот.

Нарича се рециклиране и играе 

важна роляв опазването и възпроизводството 

на околната среда. 
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Теодор Дамянски

е изработил една красива зелена ваза

от пластмасова бутилка и я е украсил

със залепени листа от бяла хартия,

върху които също е рисувал.

Получило се е добре, 

а това е и начин да оползотворяваме 

и да даваме нов живот на вещите,

които хвърляме.

Така ще опазваме чиста природата

и тя винаги ще ни радва, когато отиваме

при нея да си починем и да й се любуваме.

Красив е букетът 

от есенни листа в тази хубава ваза!

Всеки може да я изработи и тя да краси

училището и дома.
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През есента в гората е много красиво! 

И има много животни.

Хубаво е да се грижим за тях, като им 

поставяме изработени от нас хранилки, 

къщички и поилки.
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Къщички за хора 

и къщички за птици

Атанас Тасев Борис

Механджиев

Александър ТачевПластмасовите бутилки, 

с изрязване по средата, 

могат да станат къщички 

или хранилки и поилки за 

птичките.

Къщичките от 

пластмасови бутилки

издържат на дъжд 

и на сняг.

Двете дървени шишчета служат за кацане 

на птичките. Хубавата козирка и широкият 

вход за влизане са важни удобства, 

заложени в конструкцията.

Помислено е и за окачване. 

Но тази къщичка трябва да стои на сухо, 

под навес, тъй като е от картон – неустойчив 

на атмосферни влияния и влага материал.

Допълненията към основната конструкция от бутилка 

или кутия – покриви, допълнителни чашки за вода и 

храна, пръчки за кацане и почивка, люлки – са въпрос 

на техническо творческо въображение.
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Къщички за хора 

и къщички за птици

Йоана Карчина

Тази къщичка

би развеселила всеки с ярките си 

цветове и песните на птичките в 

мъгливите есенни дни.

Много е красива!

Изработена е от дърво.       

Конструкцията

й е стабилна, от залепени едно до 

друго дървени кубчета. 

Има покрив, направен също от 

дърво, но с цели греди, разположени  

по дължина, което е добре.  Така 

водата бързо ще се оттича надолу, по 

наклона, и ще пада навън.

Това е тип „ скатен покрив“.

Дървото е  сравнително устойчиво 

на различни атмосферни вляния.     

Птичките биха се чувствали в 

малката шарена къщичка

защитени и много добре. 10



ЕСЕНТА като картина

Мила Маркова 
апликация

Дара 

Маркова
апликация

Лъчезар

Марков
аплокация

Малко изкуство и 
красота извън 

обявената задача по 
Технологии и 

предприемачество. 

Андрея
Белдева  апликация
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Плодородието

на 

есента...

Александра Костадинова
кошничка за плодове,

изработена от 

пластмасова бутилка.

Аделина Цветкова
кошничка за диви 

плодове,изработена 

от пластмасова 

бутилка

Да пазим природата чиста!
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Александра Костадинова
кошничка за плодове,

изработена от 

пластмасова бутилка.

Ако се вгледаме в оцветяването, ще видим, 

че пластмосото е запазила своя гланц. 

Това е възможно когато боите или лаковете се 

нанасят от вътрешната страна на кошничката.
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Хабиб Бекиров

ваза от пластмасова бутилка, 

украсена с природни материали

А когато боите се нанасят от 

външната страна на пастмасата, 

получава се матиращ ефект.

С водни бои пластмасата не може да се оцветява. 
Използват се бои на ацетонова основа или направо 
лакове за нокти с тяхната удобна четчица.
Така покритието е трайно и красиво и не се отмива 
с вода.

Същото и с лепилата. Лепило С200  не би залепило 
желъдите за пластмасовата  повърхност.
Използвано е здраво лепило – за гума, стъкло, за 
обувки, секундно и други подобни.
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Цветята  на есента ...

С есенни листа можем да обгърнем 

малките саксии –

една красива идея и изработка на Виктория

Сухите есенни 

листа се лепят 

много добре за 

пластмасовите 

саксии и с 

двойнозалепяща 

лентичка.
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И още веднъж:

Можем да спасим природата като оползотворим 

нашите  отпадъци и  сътворим от тях красиви неща. 

Така ще дадем и втори живот на старите вещи, често 

пъти много по–красиви след повторна преработка.

До нови срещи.
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К  Р  А  Й 
Пазете природата чиста!

Технологии и предприемачество
при 150 ОУ „Цар Симеон Първи“

София, 2021 г.
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