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Дизайн мислене в прогимназията 

 

    

ИМАШ ДУМАТА  

В този брой: 

Изабел и Таня 2стр. 

Жужу и Рафи 3стр. 

Берк 4стр. 

На терена и в клас 5стр. 

Традиционни празници 6стр. 

Традиционни празници 7стр. 

Тийн хороскоп  10стр

Нашият проект 

Общуване и общност 

Нашият  va клас се впусна в 

предизвикателството да 

разкрие суперсилата на 

думите. Изследвахме раз-

лични кодове и средства 

за комуникация, дискути-

рахме проблемите в меж-

дуличностното общуване и 

начините да го подобрим.  

Идентифицирахме като 

основен проблем в кому-

никацията неумението да 

се изслушваме.  

Решихме да създадем 

електронен вестник - наша 

платформа за предаване и 

обмен на информация, 

както и възможност да се 

опознаем, разбираме, при-

емаме, т.е. да общуваме 

по-добре, без да се налага 

да „крещим” едновремен-

но, в желанието и потреб-

ността на всички нас да 

бъдем чути. 

Електронно издание от годишния ни проект по дизайн мислене „Лайкни усмивка”  

 va клас представя:  

       

      За пета година в  нашето училище се впуснахме в предизвикателството на 

дизайн мисленето. Всяка паралелка работи по свои класови годишни проек-

ти. 

Класова общност 

    “Our school is cool” - разбраха учениците от vв клас.  

     Техният класен ръководител г-жа Таня Божилова им отправи като предиз-

викателство  годишен проект по дизайн мислене, насочен към създаването на 

дружелюбна учебна среда, включваща всички ученици  в този процес. Класова 

общност, в която заедно отбелязваха през учебната година международни по-

води и празнуваха лични празници. 

    Украса и торта за всеки рожденик в класа усмихваше и деца, и учители, 

преподаващи в наистина задружната класова общност на vв. 

    Финалът на проекта е училищна екскурзия. 

 

Космическа общност 

    Учениците от vб клас клас влязоха в ролята на космически мастършефове, 

впускайки се в кулинарно пътешествие с космонавтите. Тяхното годишно ди-

зайн  предизвикателство, отправено от класния им ръководител г-жа Антоа-

нета Раднева, бе свързано с опознаването на живота в Космоса и участието на 

България в космическите изследвания, а и не само, както подсказва името на 

проекта.  

    Знаете ли, че България се нарежда сред големите космически нации? А че 

страната ни има реален принос в създаването на храна за космонавтите? За-

щото vб клас вече знаят това, знаят също как изглежда и как се приготвя косми-

ческата храна.  

    

Общност и традиции 

    Не един, а два класови проекта реализираха през учебната година ученици-

те от vг клас заедно с класния си ръководител г-жа Албена Кирилова.  

    Първото им предизвикателство беше свързано с опознаването на Коледа и 

традициите на този любим на всички географски ширини празник по света.  

А когато става дума за Коледа, винаги е забавно. 

     Вторият срок донесе на vг клас ново предизвикателство - “ Сладкият път на 

киселото мляко“. Тази традиционна за българската трапеза храна днес се смя-

та за даденост, но това не е така.  

     Киселото мляко  е лечебното завещание на нашите деди. 

 

Галерия                  8-9 стр. 
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Изабел Падт 

     Ще ви разкажем за Изабел, която е учи в 

нашето училище. Тя е от IIIа клас е на 9 го-

дини. Родена е на 13 януари и е от  Нидер-

ландия. Има две сестри. Едната се казва 

Алексия и е на 7 години. Другата ѝ сестра се 

казва Роми и е на 3 години. Баща ѝ е Сержио 

Падт. Той е вратар в отбора на “Лудогорец”.  

     Изабел обича да играе хокей и футбол. 

Любимият ѝ сезон е лятото, а любимият ѝ 

цвят е лилавият. Има две кучета. Едното е 

лабрадор, а другото е чихуахуа. Обича Бъл-

гария. Има приятели – децата от класа. Ха-

ресва да ходи на училище, защото е забавно.  

 

    Преводач: Габриел Илков от IIв клас 

ШАРЕНО, ИНТЕРЕСНО И ЗАЕДНО В ДЕЛНИЦИ И ПРАЗНИЦИ  

Какви са традициите и обичаите на представителите на различни нации и кул-

тури в мултинационалната ни и мултиетническа училищна общност, в която 

учат деца от няколко континента? Това се опитахме да разберем заедно с мал-

ките репортери от II в , III д клас. 

Таня Чибота 

    Взехме интервю и от Таня, която учи в 

нашето училище от тази учебна година. 

Тя е от Конго и говори  френски език за-

това г-н Чолев ни превеждаше. На десет 

години е. Родена е на 10.04 - зодия Те-

лец.  Таня има две сестри. Адал е на три 

години, а Имбал е бебе и е  на 6 месеца. 

Любимият ѝ цвят е розовият. Обича жи-

вотните, затова домашният и любимец 

е .... котка.  

    Баща ѝ е Мавис Чибота и играе като на-

падател в отбора на „Лудогорец”. Таня съ-

що спортува, но не футбол, а лека атлети-

ка и баскетбол. Обича да пее и танцува.  

Любимият ѝ празник е Коледа.  

Харесва  да живее в България и обича зи-

мата и снега.  

Има  приятели и те са децата от класа.  

   Интервюто взеха учениците от IIв клас  

ИМАШ ДУМАТА  
Електронно издание от годишния ни проект 

по дизайн мислене „Лайкни усмивка”  
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ШАРЕНО, ИНТЕРЕСНО И ЗАЕДНО В ДЕЛНИЦИ И ПРАЗНИЦИ  

ИМАШ ДУМАТА  
Електронно издание от годишния ни проект по 

дизайн мислене „Лайкни усмивка”  

                      

Какво свързва Бразилия, Португалия и ОУ„Васил Левски”, Разград? 
 

Деца на футболни звезди, треньори и медицински щаб в ПФК „Лудогорец” учат и в про-

гимназията. Решихме да представим двама от тях - Жужу и Рафи от vв клас. 

Жулиан Ариела Де Лима Гужмао, наричана от всички нас Жужу, е от далечна Бразилия. 

Тя е дъщеря на звездата на българския футболен шампион Неусиано де Жезуш Гузмао, 

известен като Сисиньо. 

Съученикът ѝ Рафи, чието пълно име е Рафаел Соареш Де Са Алвеш, е от Португалия. 

Той също е в Разград покрай работата на баща си Марко Нуно Алвеш – лекар физиоте-

рапевт в „Лудогорец” 

Макар да идват от различни континенти, двамата говорят един и същ роден език – пор-

тугалски, защото това е официалният език не само в европейската държава Португа-

лия, а и в родината на Жужу Бразилия, която се намира в Южна Америка – континент, за 

който ще учим по география в шести клас.  

Интервюирахме Жужу и Рафи за впечатленията им от България и техните родни страни, 

за приликите и разликите между училищата в двете държави.  

Продължава на ст р. 4 
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Берк е Коледа. Такава, каквато 

си я спомня от времето, през 

което е живял в Нидерландия. 

На този любим за децата 

празник дядо Коледа е идвал 

в училището му в град Хага 

  Нашият съученик Берк до 

осемгодишна възраст е жи-

вял и учил в Нидерландия, 

където живеят родителите 

му – български емигранти.  

  Той сподели, че при ид-

ването му в България,  най-

труден за него е бил езикът. 

Отнело му е време от две 

години, за да научи българ-

ски език. 

   Берк смята, че двете дър-

жави нямат нищо общо като 

начин на живот, но същест-

вената разлика за негов ли-

чен план е, че у нас той е 

получил помощ в трудните 

моменти, включително и 

при овладяването на езика. 

  Любимият празник на 

(Den Haag) с багер и е раз-

давал подаръци. 

   Берк разказва, че много е 

страдал за приятелите и 

близките си в Нидерлан-

дия, когато родителите му 

са решили да го изпратят 

в България при бабите и 

дядовците му, за да завър-

ши тук училище, както по-

голямата му сестра - гим-

назистка. 

  Днес обаче, без да е заб-

равил нидерландските, 

той има много нови прия-

тели и тук, а любимото му 

занимание е да тренира 

футбол. 

 

vА клас  

 

Нидерландският дядо Коледа разнасял подаръци с багер в Хага 

ИМАШ ДУМАТА  
Електронно издание от годишния ни проект по ди-

зайн мислене „Лайкни усмивка”  

Училищата и в Бразилия, и в Португалия, според  Рафи и Жужу, най-много се разли-

чават от тези в България по това, че в нашата страна образованието е безплатно. 

И двамата петокласници споделят едно и също мнение, че в българските училища 

има включени интересни часове като физическо възпитание и спорт, компютърно 

моделиране и информационни технологии, технологии и предприемачество.  

Харесват и начина на учене в България, както и самите български учители, поне тези 

в нашето училище, защото ги смятат за мили. И най-важното – в ОУ „Васил Левски” 

Жужу и Рафи имат и много добри приятели. 

Традиционният бразилски карнавал е любимият празник на Жужу в родината  ѝ, за-

щото тогава хората се обличат в пъстроцветни дрехи и се забавляват, а от български-

те празници тя най-много харесва Баба Марта. 

Българската традиция да се закичваме с мартеници е любима и на Рафи, но най-

обичаният от него празник е Коледа, защото семейството му се събира и е заедно у 

дома.   

vА клас  

Какво свързва Бразилия, Португалия и ОУ „Васил Левски”, Разград? 

продължение 
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ИМАШ ДУМАТА  
Електронно издание от годишния ни проект по ди-

зайн мислене „Лайкни усмивка”  

Да си ученик на двоен “работен” ден  

или какъв е дневният режим на съучениците ни от ДЮШ на 

“Лудогорец” 

 

    ПФК “Лудогорец” събира в нашето училище не само деца от различни държави и кон-

тиненти, а и от различни български градове - талантиви момчета, които са част от Фут-

болна академия “Лудогорец”. 

   В нашия vА клас имаме седем съученици от Академията, които са от цяла България. 

Момчетата разказват как минава един учебен и тренировъчен ден на дете в ОУ “Васил 

Левски” и “Лудогорец”: 

   “Сутрин ставаме в 6.30 часа, измиваме се, оправяме си леглата, обличаме се и отива-

ме на закуска. След като закусим, тръгваме на училище. 

Опитваме се да сме максимално концентрирани и да усвоим колкото се може повече от 

материала по време на учебните часове, защото следобедите имаме тренировки.  

Когато свършим училище, отиваме на обяд, а после в пансиона. Там имаме определено 

време за учене и подготовка на уроци между 14 и 17 часа или след тренировки, ако са в 

ранния следобед. 

    След тренировките дневният ни режим включва душ и вечеря. После следва нашето 

свободно време - прибираме или излизаме  до 20.30 часа, защото в  21.00 часа трябва 

да сме в пансиона. 

Времето за телефо-

ни е до 21.45 часа - 

тогава мобилните 

ни апарати биват 

събрани, а за нас е 

време за вечерното 

миене на зъбите. 

В 22.00 часа трябва 

да сме си легнали 

и всичко да е изк-

лючено - лампи, 

телевизори, други 

устройства. 

Така изглежда един 

н а ш  у ч е б н о -

тренировъчен ден.”   

 

 

Това разказаха нашите съученици: Крум, Христо, Емир, Даниел, Виктор, Манол и Симе-

он (на снимката от ляво надясно). 
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ШАРЕНО, ИНТЕРЕСНО И ЗАЕДНО В ДЕЛНИЦИ И ПРАЗНИЦИ  

ИМАШ ДУМАТА  
Електронно издание от годишния ни проект по 

дизайн мислене „Лайкни усмивка”  

                       

 

Традиционни празници на децата в нашата пъстра училищна общност 

 

 

Кристиян Христов от IIIД клас разговаря със своята баба за зимните 

християнски празници: 

 
-Бабо, разкажи ми за зимнит е празници, коит о си 

празнувала със семейст вот о си. 

- Един от най-хубавите празници,които всяко българско 

семейство празнува е Никулден. На този ден имат имен 

ден хората, които носят името на Св. Николай Чудотво-

рец, но празнуват и всички рибари. 

- А защо празнуват  и рибарит е? 

- Св. Николай, с помощта на молитва към Бог, успял да 

усмири бурята в морето и така спасил живота на всички 

рибари, които били в лодката. 

- А как се празнува т ози празник? 

- Сутринта се ходи на църква, а вечерта се събира семейс-

твото. На този ден, задължително на трапезата трябва да има риба, най-често шаран, за-

щото има много люспи. 

- Защо рибат а т рябва да има люспи? 

- За да си вземе всеки от трапезата люспа от рибата за здраве и късмет. 

- Бабо, непременно да ми запазиш най-голямат а люспа от  шарана. А сега ми раз-

кажи за Коледа. 

- Като дете, чаках с най-голямо нетърпение Коледа. Това е един от най-големите хрис-

тиянски празници. На този ден се е родил нашият Господ Исус Христос. От ранни зори-

за здраве и плодородие, коледарчета ходеха във всяка къща и пееха коледарски песни 

за Рождество Христово. Мама им приготвяше гевречета и сушени плодове, а ние, деца-

та, тичахме радостно след тях. 

- Бабо, т и винаги ни събираш на Коледна т рапеза, какво обикновено се пригот вя за 

нея? 

- На Коледа приключват Коледните пости. Затова на Бъдни вечер се ядат само постни 

гозби, а коледната трапеза е богата с много месни ястия. На нея се нареждат всички да-

рове, които има в една къща. 
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ШАРЕНО, ИНТЕРЕСНО И ЗАЕДНО В ДЕЛНИЦИ И ПРАЗНИЦИ  

ИМАШ ДУМАТА  
Електронно издание от годишния ни проект по 

дизайн мислене „Лайкни усмивка”  

                       

 

Традиционни празници на децата в нашата пъстра училищна общност 

 

 

Интервю за мюсюлманските празници на Ерай Шакиров от IIIД                                           

клас с неговата майка Зелиха Шакирова: 

 
- Мамо, т и пригот вяш много вкусни бакла-

вички и сладкиши. Разкажи ми повече за 

празницит е, когат о ги пригот вяш. 

- Нашите мюсюлмански празници се наричат 

Байрам. В превод това означава „празник“. Има-

ме много празници, но най-големите са Рамазан 

байрам и Курбан байрам. 

- Кой празник празнуваме първо? 

- Рамазан байрам. Той отбелязва края на свеще-

ния месец Рамазан, през който се пости триде-

сет дни от изгрев до залез слънце. 

- И нищо не се яде? 

- Хората, които го спазват, могат да ядат само след залез. На тридесетия ден за-

почва празника. Продължава три дни, през които  младите поздравяват своите ро-

дители и роднини, и искат прошка от тях. Веселят се на богати трапези. 

- А кога празнуваме Курбан байрам? 

- Този празник е седемдесет дни след Рамазан байрам. Курбан байрамът е празник 

в чест на приключването на хаджа и продължава четири дни. 

- А защо се нарича „Курбан“? 

- В превод, това означава „жертва“. На този ден се принася в жертва агне или дру-

го животно, като част от месото се приготвя за хранене, а по-голямата част се да-

рява на бедните хора. Този празник ни учи да бъдем щедри и състрадателни, да 

си признаваме грешките и да се поучим от тях. 

- Зат ова ли от ново искаме прошка от  възраст нит е? Мамо, ти прощаваш ли 

ми моит е грешки? 

- Ние, по-възрастните, ви възпитаваме с много обич, затова най-малките от се-

мейството получават на празниците пари и бонбони, но най-важното е да бъдем 

добри. 
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 ИМАШ ДУМАТА  
Електронно издание от годишния ни проект по 

дизайн мислене „Лайкни усмивка”  

Етапите, през които премина нашият годишен проект: 

Избираме: 

Опознаваме: 
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 Създаваме: 
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 ИМАШ ДУМАТА  
Електронно издание от годишния ни проект по 

дизайн мислене „Лайкни усмивка”  

Бележка на редакцията 
Това, уважаеми 

читатели, беше 

първият ни опит 

да създадем на-

ша платформа за 

изразяване. Пър-

вата ни стъпка 

към това да се 

опознаем, да се 

приемаме и раз-

бираме, да общу-

ваме по-добре.  

Разбира се, на 

последната стра-

ница отделихме 

време и за шеги 

- смехът е важен, а и предстои любимата ни ваканция. 

Пожелаваме щастливо лято на всички! 

Редколегия va клас 

Забавен тийн хороскоп за ваканцията 

Овен : Ще Ви паднат гащите от простора. 

Телец : През лятото ще отидете във Варна, ще си купите дюнер и някоя любопитна чайка ще го 

изяде. 

Близнаци : Ще Ви ощипят раци. 

Рак : Ще Ви се скъсат панталоните, докато сте навън. 

Лъв : Ще станете милионер, ако гледате кокошки, крави и кенгуру. 

Дева : Ще бъдете с три гаджета едновременно. 

Везни : Баба Ви ще Ви направи имамбаялдъ. 

Скорпион : Ще участвате в “Стани Космат” и ще получите кокошка. 

Стрелец : Ще си направите пижамено парти с домашния си любимец. 

Козирог : Ще получите коледния си подарък през август. 

Водолей : Ще плувате в Черно море, ще срещнете най-грозната риба и ще си я вземете за домашен 

любимец. 

Риби : Ще се возите в ремарке или трактор и ще си хванете гадже. 


