
„Вазов, България и ние“ 

Интердисциплинарен проект, част от плана за проектно-базирано 

обучение на учениците от 6 клас към Първо СУ „Св.Седмочисленици“ – 

Търговище 

 

Тема 

Създаване на книга „Вазов, България и ние“ 

Учебни предмети 

Български език и литература, Изобразително изкуство и  Информационни 

технологии 

Участници 

учениците от 6-ти клас, Първо СУ „Св.Седмочисленици“ – Търговище 

учители: Анета Милева,  Силвия Малинова, Фирдес Рушудова 

Цели 

Повишаване интереса и мотивацията на учениците да опознават 

българските автори и да четат произведения, които не са включени в 

учебната програма.  

Обогатяване на знанията им за творчеството на Иван Вазов. 

Повишаване на функционалната грамотност чрез четене - разбиране - 

тълкуване - изразяване чрез символиката на изображението. 

Развитие на логическо мислене, анализ, обобщаване на информацията. 

Осмисляне на връзката между текст и изображение и преобразуването 

текст – символ – образ. 

Развиване на уменията на учениците за работа в екип. 

Интегриране на знанията им по различни предмети при изработване на 

конкретен продукт.  

Формиране на умения за търсене на информация в интернет, работа с 

компютърни програми и приложения. 



Етапи 

Учителят по БЕЛ задава темата, по която учениците търсят произведения 

на Иван Вазов, четат ги и подбират подходящи цитати.  

В час по ИИ се изработват илюстрациите - рисунки по съответната тема. 

Прилагат се различни техники - графика, живопис, акварелни техники, 

смесени техники, колажи и др. 

В часовете по ИТ преобразуват своите рисунки в pdf файлове и създават 

дигитална книга. 

Описание 

Ученици от шестите класове към Първо СУ „Св.Седмочисленици“ - 

Търговище създадоха книга със свои рисунки и цитати от Вазови 

произведения. Озаглавиха я „Вазов, България и ние“. Инициативата е част 

от т.нар. проектно базирано обучение.  

Книгата е с 80 страници, като всяка от тях е на различен „автор“ и 

отразява гледната му точка към конкретна творба на Вазов.  

Творческият процес продължи около месец. В поредица от 

интердисциплинарни уроци по литература и изобразително изкуство, 

учениците прочетоха десетки Вазови стихотворения и едновременно с 

това рисуваха подходящи илюстрации към тях.  

В изданието не са пропуснати емблематични произведения като „Аз съм 

българче“, „Българският език“, „Епопея на забравените“ и др.  

Успоредно с това, младежите усъвършенстваха и уменията си по 

изобразително изкуство. Прилагаха различни художествени техники. 

На финала, учениците дигитализираха изданието и публикуваха 

електронния му вариант в интернет сайта на училището. Книжното тяло се 

съхранява в училищната библиотека. 

Изводи 

Работата по проекта продължи близо месец – време, в което учениците 

създадоха едно произведение, което ще напомня на всички ни, че има 

непреходни ценности, които трябва да тачим и пазим в духа на 

българщината. С този патриотичен подход за изразяване чрез изкуство и 



литература, шестокласниците почетоха Патриарха на българската 

литература Иван Вазов, отдадоха му чест за това че е живял и творил за 

България и че е оставил богатството си на идните поколения. Тези 

моменти на вдъхновение, патриотизъм, творчески патос ще останат един 

незабравим спомен за всички участници в този проект! 
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