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Основно училище „Св. Иван Рилски” 

гр. Хасково 

 

 

 

ПОРТФОЛИО 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Име……………………………………………………………………………………………………………………. 

Презиме …………………………………………………………………………………………. 

Фамилия …………………………………………………………………………………………. 

Дата и месец на раждане …………………………………………………………. 

Клас ………………………………………………………………………………………………. 
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Моят лексикон (малко информация за мен) 

1. Моят любим сезон  е ___________________________________ 

2. Моето любимо животно е _______________________________ 

3. Място, където много искам да отида е ____________________ 

4. Моят най-добър приятел (приятелка) е ____________________ 

5. Моят любим спорт е  ___________________________________  

6. Моята любима книга е __________________________________ 

7. Моето любимо занимание е _____________________________ 

8. Моят любим филм е ____________________________________ 

9. Мое любимо телевизионно предаване е ___________________  

10.  Моята любима дреха е _____________________________  

11.  Моятя любима песен е _____________________________ 

12.  Моята любима игра е ______________________________ 

13.  Моят любим цвят е _______________________________ 

14.  Обичам да слушам  _______________________________  

15.  Моята любима играчка е ___________________________  

16.  Моята любима храна е _____________________________  

 

А сега можеш да запишеш всичко, което искаш да споделиш... 

 

17. ________________________________________________ 

18. _________________________________________________ 

19. _________________________________________________ 

20. _________________________________________________ 

21. _________________________________________________ 

22. ________________________________________________ 

23. ________________________________________________ 

24. ________________________________________________ 
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Участие в извънкласни дейности (в и извън училище) 

 

Учебна година Име на кръжока, секцията, клуба 
Име на мястото, 

където е организиран 

2016/2017   

   

   

2017/2018   
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Участие в състезания 2017/2018 година 

 

№ Клас 
Дата на 

участие 
Име на състезанието Класиране 

Наличие на 

грамота/сертификат, 

медал  

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

12.       

13.       

14.       

15.       

16.       

17.       

18.       

19.       

20.       
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Моето име      

 

Собствено   ____________ Бащино _____________ 

Фамилно     ____________________ 

 

          

 

 

 

 

 
Моят рожден ден (дата и месец) ______________________ 

 

Какво означава моето име... __________________________ 

__________________________________________________

__________________________________________________ 

Защо съм кръстен/а така? 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

Има ли известни хора, които носят моето име? Какво зная 

за тях? 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 
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Моето семейство 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Други членове на моето семейство... 

__________________________________________________

__________________________________________________ 

 

Какво, според мен, е нужно, за да се запази едно семейство?   

 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

Любими семейни празници 

 
 

Мама  

Трите имена 

Дата на раждане 

Професия 

Какви са те? 

(опиши с 

няколко думи) 

Татко 

  

  

  

  

_______________ 

_______________ 

______________ 

______________ 
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  Моят град 
 

 

               

Какво знам за историята на моя роден град 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

А за моята улица 

__________________________________________________

__________________________________________________ 

 

Какво трябва да направи всеки от нас, за да бъде страната 

ни по-добро място за живеене? 

 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 
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Моето училище 
 

Моето училище е _________________________________ 

 

Носи името на _____________________________________ 

__________________________________________________

__________________________________________________ 

 

Моите любими 
учители 

Моите любими 
предмети 

  

  

  

  

  

  

Какво е нужно да направиш, за да повишиш своите успехи 

в училище? 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

Какви са твоите увлечения? Помагат ли ти в 

училище? 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 
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Моят клас 
 

Мои приятели в класа са ____________________________ 

 

Заедно обичаме да _________________________________ 

__________________________________________________

__________________________________________________ 

 

Как ще довършиш изреченията? 
Обичам моите приятели, защото _____________________________ 

_________________________________________________________ 

Не бих причинил на моите приятели _________________________ 

_________________________________________________________ 

За моите приятели съм готов да направя  ______________________ 

_________________________________________________________ 

Очаквам от моите приятели _________________________________ 

_________________________________________________________ 

Искам да благодаря на моите приятели за_____________________ 

_________________________________________________________ 

Как общуваш със съучениците си: 
o Имам много приятели в класа 

o Винаги разговарям учтиво със съучениците си 

o Често се сърдя на някои мои съученици 

o Често се бия с някои мои съученици 

 


