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РУБРИКИ:

"Аз прочетох 
тази книга, 

прочети я и ти"

Национална стратегия за насърчаване и 
повишаване на грамотността 2014-2020:  

Четенето – ключът за повишаване  
на грамотността на нацията

Франко Къналян, 4 б клас
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Франко Къналян, 4 б клас

Красимира Елмасян, 4 б клас

Виктор Куртев
4 б клас
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Яна Панова
4 б клас

Кристиян 
Киришев
4 б клас

Кристиян 
Киришев
4 б клас

Яна Фратева 
4 б клас
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НОВОС ТИ В ОБРАЗОВА НИЕ ТО

Санкции

• предупреждение за преместване в друго училище;  
• преместване в друго училище.
2. Когато ученикът възпрепятства провеждането на учебния процес, учителят може да го от-

страни до края на учебния час.
3. При налагане на мярката „Отстраняване от учебен час“ за времето на отстраняване на уче-

ника от учебния час не се отбелязват отсъствия, а наложената мярка се документира в дневника 
на класа и в ученическата книжка.

4. При налагане на мярката „Отстраняване от учебен час“ ученикът няма право да напуска те-
риторията на училището по времето на отстраняването си.

5. Когато ученикът се яви в училище с облекло или във вид, които са в нарушение на Правил-
ника за дейността на училището, както и когато състоянието му не позволява да участва в учебния 
процес, той се отстранява от училище до отпадане на основанието за отстраняването му. 

6. Мерките „Остраняване от учебен час“ и „Отстраняване от училище“ както и санкциите "пре-
дупреждение за преместване в друго училище" и "преместване в друго училище" не се налагат на 
учениците в класовете от началния етап.  

7. По предложение на класния ръководител наложената на ученика санкция „забележка“ 
може предсрочно да бъде заличена.

8. Санкциите са срочни.  
• Срокът на санкциите е до края на учебната година.  
• Когато санкциите "преместване в друга паралелка в същото училище", "предупреждение 

за преместване в друго училище", "преместване в друго училище" са наложени до 30 учебни дни 
преди края на втория учебен срок, те влизат в сила от началото на следващата учебна година.   

9. Санкциите "забележка" и "преместване в друга паралелка в същото училище" се налагат със 
заповед на директора по мотивирано писмено предложение на класния ръководител, а всички 
останали санкции – със заповед на директора по предложение на педагогическия съвет.

10. По желание на ученика след заличаване на санкциите "преместване в друга паралелка в 
същото училище" и "преместване в друго училище" той може да продължи обучението си в пара-
лелката или в училището, в което е преместен.

11. Наложените санкции се отразяват в ученическата книжка.
Заличаването на санкциите също се отбелязва в ученическата книжка. 

Васка Гуджева – председател на комисията за актуализиране на ПДУ

1. При неспазване на изискванията на Зако-
на за предучилищно и училищното образование 
и ПДУ или при допускане на неизвинени отсъст-
вия на учениците се налагат следните санкции:

• забележка;  
• преместване в друга паралелка в същото 

училище;  
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Виктория Стойнова – ръководител на клуба

ПРОЕК ТН А ДЕЙНОС Т

Клуб
"ВЪЛШЕБСТВО ОТ ДУМИ"

На 17.01.2017 година гост-учител на децата от кръжока „Вълшебство от думи“ бе госпожа Дра-
ганова. Темата на заниманието е съобразено с учебната програма – строеж на думата, нейните 
основни морфеми /морфемен разбор/. 

Темата бе „Думи с произволна представка“. Урокът започна със състезание по групи. Децата със-
тавяха римушки, думи по зададен модел – представка и корен, представка, корен и наставка. След 
състезанието имаше интересни задачи, свързани с думата. Детското въображение бе задейства-
но от интересните резултати – произволни съществителни нарицателни имена, към тях на случаен 
принцип – добавена представка. Отборите съставиха кратки забавни истории, съставени точно от 
пет изречения за „прежабата“, „помолив“. Г-жа Драганова бе подготвила интересна игрословица – 
съществителни нарицателни имена с две значения – нос, орган, цвят, език.

За тези съществителни имаше други интересни представки – предложения: супер, не, макси, 
мини. Най-интересното съчетание за децата бе „супернос“. Учениците съставиха заедно забавна 
история с този нов герой.

Урокът бе забавен, полезен и много интересен за децата. Благодарим и на госпожа Драганова!
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Какво знаем за работното място?
Учениците от 4 в клас гостуваха в клуб Кариера, за да споделят какво знаят за професиите 

според работното място и средствата на труда. Това, разбира се се случи с игри и екипна работа. 
Децата обсъдиха с кариерните консултанти кои професии работят на открито, на закрито и при 
необичайни и екстремни условия. Запознаха се с различните средства, които хората ползват, за 
да упражняват професиите си. Научиха кои професии си служат с т. нар. функционални средства 
– говорене, писане, убеждаване, памет, мислене и т.н.  Най-забавна и динамична беше екипната 
работа и състезанието между екипите, които по метода на мозъкната атака трябваше да съставят 
списък с професии по зададени критерии. Всички се справиха чудесно и очароваха водещите със 
своята компетентност и съобразителност. 

Клуб Кариера
ПРОЕКТ ,,СИСТЕМА ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ”
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 Здравка Петрова – педагогически съветник

Учениците от 2 а клас посветиха своето вто-
ро гостуване в клуб „Кариера” на професиите 
на своите родители. Занятието започна с игра, 
в която водещият бе подготвил загадки за де-
цата, а те разпознаваха по описанието различ-
ни професии. Справиха се много добре и нау-
чиха някои нови професии. Марина разказа на 
съучениците си за професията на стюардесата. 

Децата разбраха, какви знания и умения тряб-
ва да притежава човек, за да се справи с тази 
работа. Ели бе взела интервю от своя баща и 
като истинстки млад журналист ни представи 
професията на строителния предприемач и 
нейните предизвикателства. Криси бе изготви-
ла проект за професиите на своите родители и 
ни разказа за тях. Беше интересно и забавно.

Професиите на моите родители
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  Начало
Хубаво е да си известен,
хубаво е да си популярен.
Намери си място сред
 приятели добри.
Играй игри, снимай клипове.
Прави компютърни неща-
Това е твоята мечта, 
това е може би твоята съдба.

Христомир Босев, 2в клас

 Моят сън
Озовах се в чуден свят – 
целият в оранжев цвят.
Там  летяха мандарини
и усмихнати пингвини.
Като тикви бяха къщите,
а колите – съвсем същите.
Дано като ме буди кака
сок  от морков да ме чака!

Мона-Никол Апостолова, 4 в

        Моят сън
Обичам да чета. Ако книгата ми хареса, я чета на един дъх, дори през нощта. Вече се разви-

деляваше.  Легнах си. 
Озовах се в чудна страна.  Пътят ми водеше към стар мост. 
Когато стигнах до него, видях във водата нещо да свети. Доближих се и нещо ме завлече 

надълбоко. Тъкмо си мислех, че ще остана без дъх, когато го видях – това беше град! Запътих 
се към някаква светеща зала. Влязох и там – дискотека! Имаше диджей, светлини и всички 
танцуваха. Всички бяха русалки! Попитах една къде съм, но тя, щом видя краката ми, изпищя и 
всички ме нападнаха. Заведоха ме в една стая, приличаща на килия и ме попитаха какво правя 
тук. Отговорих, че някаква светлина ме доведе. Те ми казаха, че това е Фик. 

– Какво е Фик? – попитах аз.
Обясниха ми, че това е речното чудовище, което напада града им. Аз реших да се изправя 

лице в лице с Фик. Отидох в оръжейната и облякох броня от рибешки люспи. Тръгнах да търся 
Фик. След дълго ходене видях тъмнина – Фик беше там, чувах го как диша равномерно, спеше.  
Светлината беше изчезнала. 

Влязох тихо в лего-
вището му, но без да 
искам, настъпих кост и 
Фик се събуди. Не виж-
дах нищо, опитах се да 
се измъкна, но той ме 
хвана със своите пипала 
и бум! – от устата му из-
лезе гръмотевица.

...Събудих се. Навън 
беше дъждовен ден. 

Ивон Григорова, 4 в
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Моята вълшебна пръчица
   Имам си една вълшебна пръчица, която аз много харесвам. Има различни цветове по нея 

– розов, син, лилав и бял. Дръжката на пръчицата постоянно си сменя цветовете, а любимият 
ми елемент от нея е звездата, която непрекъснато свети. Тя е блестяща и пуска искри.

   Вълшебната пръчица се използва за всичко: за пътуване из света; като лекарство за болен 
човек – помага му с магията си; слушат се най – приятните, но може да ги чуе само смелия чо-
век; използва се и за да се разбере кой лъже и кой не. Тя изпълнява желанията на този, който 
е добър. С нея може да се лети из сините и красиви небеса.

   Вълшебната пръчица намерих на леглото си, когато видях за първи път. Аз мисля, че се 
появила от самосебе си с магия. Получих я, когато беше Свети Валентин, на 

моя рожден ден. Пръчицата се използва от някой само ако аз й наредя 
така. Хората, които най-много обичам могат да я използват дори да не 

съм й наредила. Аз се радвам, че не може да я види и ползва всеки, 
защото ако попадне в лоши ръце може да се използва грешно и ще 

стане хаос.
Вълшебната пръчица работи с енергията на щастието. Кога-

то изрека вълшебни думи тя тогава също работи.
   Денис Илиева, 5 г клас

Моята вълшебна 
пръчица

Аз мисля, че моята вълшебна пръчи-
ца прилича на една красива звезда. Не знам кой я е създал или откъде е тя. Един ден с моето 
семейство и наши приятели бяхме на поход в гората. По едно време съзрях, че нещо свети око-
ло едно дърво. Приближих се и видях светеща пръчица. Отначало не знаех как се използва. 
После разбрах, че тя може да изпълнява желания. Разбира се, първо човек трябва да извърши 
някаква добрина и после тя ще му изпълни едно желание.

Не знам защо, но само аз можех да виждам пръчицата. Когато я показах на другите, те се 
засмяха и ми казаха, че си измислям. Моето мнение е, че само добрите хора могат да виждат 
пръчицата или да я притежават.

Аз бях я използвала, за да помогна а хора в нужда. Бих могла да помогна на възрасни хора 
в ежедневието. Има много болни деца. Наближава Рождество Христово и с моята вълшебна 
пръчица можем да ги зарадваме с подарък или да излекуваме някой от тях. Ако някой от близ-
ките ми се разболее, непременно бих му помогнала да оздравее. 

Още не зная на кого бих подарила пръчицата. Но зная със сигурност, че трябва да е добър 
човек. Аз вярвам, че тя сам избира притежателя си. Около мен има добри хора и тя със сигур-
ност ще направи верния избор.    

            Теодора Йондрова, 5 г кл.
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Моето летящо 
вълшебно килимче

  Стъпих на моето летящо вълшебно килимче и изведнъж ..., чакайте нека първо ви разкажа 
как се стигна до тук. Един ден отидох да си просна дрехите на терасата и изведнъж видях един 
летящ вълшебен килим да се носи по въздуха. За момент реших, че ми се привижда и разтърках 
очи. Но когато пак погледнах той още беше пред мен. Той е създаден от велик магьосник и само 
децата могат да го виждат. Килимчето само избира притежателя си. Когато започна да лети към 
мен  аз се подхлъзнах и паднах. Станах и видях, че върху интересната му шарка пише нещо:

– Вълшебен прашец! – Какво ли значи това? – помислих си аз. После видях че на горния му 
ляв ъгъл е завързана някаква торбичка. Аз я взех и я разтворих, а вътре имаше вълшебен прашец. 
После върху килима се изписа:

– Посипи ме! – И аз посипах килимчето с вълшебният прашец. То започна да свети и върху 
него се изписа:

– Стъпи върху мен! – И така се стигна до тук.
Стъпих на моето летящо вълшебно килимче и изведнъж заедно с него започнах да се нося по 

въздуха. Помислих си за наклонената кула в Пиза и за миг  се озовах там. После си помислих за 
Китайската стена и само след секунда вече можех да я докосна.

Но после върху килимчето се изписа нещо в яркочервен цвят:
– Прашецът свършва! – аз се стреснах и веднага си помислих за вкъщи. И точно на време 

пак лежах паднала на терасата. Станах и видях , как килимчето отива да намери новият си соб-
ственик,  за да може и той да изживее едно истинско приключение, като това което аз току-що 
изживях. После и сестра ми дойде на терасата и видя вълшебното килимче и побърза да извика 
мама, за да го види и тя. Но мама не успя да го види, защото  не беше дете. Тогава аз и Петя про-
дължихме да го гледаме докато не изчезна някъде в облаците.

Райна Стойчева, 5 г клас

На концерт
На 22 януари в Дома на културата „Борис 

Христов” се проведе концерт, подготвен за 
малки деца. Водещата – Госпожа Опера – обяс-
нявашe всеки тон и мелодия, оприличаваше 
ги  на звуци от природата и заобикалящия ни 
свят – пеещи птици, препускащи коне, буря и 
др. Оркестърът се състоеше само от струнни 
лъкови инструменти – контрабас, виолончело, 
виола и три цигулки. Прозвучаха части от най-
известното произведение на италианския ком-
позитор Антонио Вивалди  „Четирите годишни 
времена”.

Беше вълнуващо преживяване.
                                                                                       

Рада Фратева, 5б клас

ИЗК УС ТВО
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У ЧИЛИЩЕ ЗА РОДИТЕ ЛИ

Осъзнавате ли, че от това, как се чувствате 
вие, зависи как се чувстват децата ви и как ще се 
чувстват, когато пораснат? Замисляли ли сте се, 
че всяка ваша дума остава в тяхното съзнание и 
подсъзнание, в тяхната душа и определя начина 
им на мислене?

Много деца се страхуват от родителите си. 
Някои се страхуват от по-големите си братя или 
сестри, по-рядко от роднини, съседи и много 
често от учители. Общото на тези страхове е, че 
децата се чувстват застрашени от по-голям и по-
силен от тях човек.

В основата на тези стра-
хове все пак е страхът, кой-
то родителите са създали 
от детето чрез авторитарно 
отношение и агресия. На 
подсъзнателно ниво тези 
деца развиват страх от всич-
ки възрастни хора, стават 
затворени и неуверени, раз-
виват силно чувство за вина. 
Страхът от родителите е 
главната причина за детски-
те неврози.

Родителите, които предизвикват страх у де-
цата си, губят тяхната любов

Много е важно да не допуснем децата ни да 
развият страх от нас, родителите. Ако това вече е 
факт, е нужно възможно най-бързо да осъзнаем 
къде грешим. По-големите братя и сестри обик-
новено проявяват агресия към по-малките само, 
ако виждат, че и родителите им постъпват така.

Отношенията между децата в семейството 
също в най-голяма степен се определят от отно-
шението на родителите към всяко от тях. Срав-
ненията и предпочитанията към някое от тях са 
много нараняващи за децата и могат да ги на-
строят едно срещу друго. Децата, които се чувст-
ват пренебрегнати, развиват болезнена ревност. 
Когато пораснат, това деструктивно чувство ще 
продължава да им пречи. Детската ревност се 

лекува много лесно – с внимание и любов.
Често срещаните страхове от тъмното, от 

животни, от високо се засилват или намаляват 
в зависимост от атмосферата в семейството и 
училището, от вътрешна увереност на детето. 
Фобиите са сигнал, че за детето светът е като 
цяло плашещ , че то се чувства слабо и незащи-
тено. Когато децата се чувстват щастливи, обича-
ни и защитени от родителите, фобиите и кошма-
рите отшумяват и изчезват.

Забавленията, приятелите, спортът помагат на 
детето да се освободи от страховете си, затова не 

бива да бъдат пренебрегнати.
Страхът от неуспех
В анкета, която проведох, 

някои деца споделят, че ги е 
страх от ниски оценки, от уче-
бен предмет или от някой учи-
тел. Страховете, свързани с 
училище, със сигурност са про-
вокирани от прекалено строги 
родителски реакции. Някои 
родители толкова драматично 
приемат по-ниските оценки, 
че несъзнателно невротизират 

децата си на тази тема. Това отношение демоти-
вира децата и ученето се превръща в неприятно 
задължение и психическо натоварване за тях. 
Страхът от ниски оценки в бъдеще ще се тран-
сформира в страх от неуспех, който е основната 
пречка по пътя към успеха.

Когато дълго време оставим децата си да се 
страхуват, без да им помогнем, те развиват на-
вика да се страхуват постоянно. Организмът им 
променя биохимичния си състав, отделяйки не-
прекъснато хормони, свързани с усещането на 
страх. Дори да отпадне първопричината, детето 
ще намери нещо друго, за което да се страхува. 
Така страхът от ниски оценки или строг учител 
ще премине в страх от провал изобщо, в страх 
от изява пред публика, в страх от поемане на ка-
квито и да било рискове и т.н.

Децата и страхът 
от родителите  

 Здравка Петрова – педагогически съветник

Из книгата „Всичко започва от детството“ на Стела Даскалова Източник: www.roditel.bg
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Съвременните деца са любопитни, рано се 
ориентират в заобикалящия ги свят, бързо и лес-
но научават нови понятия, информация за нови 
събития и открития. Въпреки това, необходимо 
е да бъдат насочвани към някои специфични из-
дания, към това как и къде да могат да намерят 
необходимата им информация. В ученическа 
възраст най-често техен помощник са енцикло-
педиите и справочниците. В широкия смисъл на 
думата всяка книга е справочник, но можем да 
срещнем и понятието ,,чист справочник”. Това са 
речници, енциклопедии, библиографски указа-
тели и други издания, придружени с показалци 
и характерно подреждане, предназначено за 
бързи справки. 

Всичко това беше тема на уроците  ни с уче-
ниците от ПИГ 4 клас и 7 б  клас, които взеха 
активно участие в цялостната работа. Гледахме 
презентация, обсъждахме кой какви енциклопе-
дии има вкъщи, кога ги използва и как. Къде мо-

гат да се запознаят и с други издания, които не 
притежават. Какво трябва да знаем за справоч-
ниците – какви видове има, как да се ориенти-
раме в съдържащото се в тях, как да открием не-
обходимата ни информация. Естествено нашият 
пръв ,,съперник” беше интернет. Но защо да го 
наричаме такъв, ако знаем как да го използваме. 
Все пак живеем в ново време, съпроводено от 
нови възможности.

Важно е цялостната ни работа да бъде под-
чинена на това да четем системно, да обичаме 
книгите като цяло и те да се превърнат в част от 
нашето ежедневие. Ако си създадем необходи-
мите навици и знания за търсене в ранна дет-
ска възраст, ще можем да черпим информация 
от всякакъв вид носител, а това е първата крач-
ка към цялостна информационна грамотност и 
култура на възрастния читател. То от своя страна  
води до  израстване  на интелигентни, знаещи и 
можещи  хора.

Научно-популярна литература
БИБ ЛИОТЕЧНО-ИНФОРМ А ЦИОНЕН ЦЕНТ ЪР

Детски енциклопедии, справочници

Елена Пенишева – библиотекар
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ЕЗИКОВА С ТРА НИЦ А

Chinese New Year or Spring Festival celebrates a year of hard work and gives people the opportunity 
to wish for a lucky new year. It is China's most important festival and involves family reunions, elaborate 
decorations and giving red envelopes. 

Chinese New Year is based on the Chinese Lunar Calendar and usually falls between January 21 and 
February 20. In 2017 Chinese New Year is celebrated on January 28th. The Calendar functions on a 12 
year animal cycle that many associate with the celebration.

Chinese New Year Facts & Quotes
• 2016 is the Year of the Monkey according to the Chinese animal zodiac cycle. 2017 will be the 

Year of Rooster or Red Fire Chicken.
• The names of the Chinese calendar are repeated every 60 years.
• The Chinese New Year is celebrated as the Spring Festival in China. It is the nation's most important 

festival.
• Every child receives a monetary gift for New Year. The gift is wrapped in a red envelope.

Chinese New Year 

Даниела Букович, учител по английски език
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Продължение от миналия брой

ПРАЗНИЧЕН КАЛЕНДАР
Тъй като е свързан със сезонния кръговрат, 

народният празничен календар също има ци-
кличен характер и се дели на зимни, пролетни, 
летни и есенни празници, които се повтарят вся-
ка година.

Празниците, както показва и самата дума, 
са „празни" откъм трудовата дейност, характер-
на за делниците. В миналото дори се е смятало, 
че ако човек работи на празник, ще бъде нака-
зан. Празниците са специални дни, свързани с 
природни явления и най-вече – с преходите на 
природата от едно състояние към друго. Така 
например празнуваме Коледа по време на зим-
ното слънцестоене, когато „се ражда" Слънцето 
и денят отново започва да нараства, а датата на 
Великден се определя от настъпването на пър-
вото новолуние след пролетното равноденствие. 
По време на всеки празник се изпълняват точно 
определени символични действия (обреди), за 
да се постигне ред и хармония в природата и в 
живота на хората. Извършването на обредите 
приобщава хората към ценностите и идеалите на 
общността. Най-важната задача на всички праз-
нични ритуали е постигането на благополучие и 
житейски успех - една вечна мечта на хората.

Празниците са колективни, в тях участва ця-
лата общност, защото обредите имат за цел да 
донесат плодородие, здраве и живот за всич-
ки, както и да предпазят природата и човека от 
зли сили и действия. Поредицата обреди, които 
поколение след поколение извършва по един и 
същ начин в едно и също време, на едно и също 
място, се наричат народни обичаи или тради-
ции. Цикличната повторяемост на народните 
празници се противопоставя на всекидневието 
и линейното, ограничено между раждането и 
смъртта, време.

ВИДОВЕ ПРАЗНИЦИ
Когато в Европа християнството става офи-

циална религия, е възприето официалните 
християнски празници да не се противопос-
тавят на заварените народни празници, а по-
скоро да съвпадат с тях. И това наистина става. 
Наблюденията върху фолклорния празничен 
календар показват, че във всеки празник има 
древни предхристиянски, езически черти, свър-
зани с почитта към природата, както и религи-
озни черти и обреди, свързани с почитта към 
християнския Бог и светците. Типичен пример 
за това е Коледа – 25 декември, предшестван 
от най-късия ден в годината, след който, как-
то казва народът, се ражда „младото слънце" 
(денят започва да расте). На същата дата се от-
белязва и един от най-големите християнски 
празници – Рождество Христово, рождението 
на Божия син Иисус Христос Така в народните 
представи раждането на „младото слънце" и 
раждането на „Млада Бога" се сливат.

/следва/

ЗА БА ВН А  С ТРА НИЦ А

ИСТОРИЯ НА КАЛЕНДАРА 
ВИДОВЕ КАЛЕНДАРИ
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Изпращайте своите идеи, предложения и заявки за абонамент на редакционния адрес: 

aleko-online@oualeko.com

РЕФЕРЕНДУМ

ОХРАНА
Охраната на училището се осъществява от фирма „Информа” - ЕООД. 

През изминалата седмица няма регистрирани инциденти.

Ш А Х М АТ

Димитър Илчев – ръководител на шахматен клуб

Отговор /бр.165/: 
1.Оc4 мат

Нова задача:
42: Бели на ход: мат в един ход. 

Отговор на задача 42:

Честитим р ожд ените  д ни 
 н а  в с и ч к и ,  р о д е ни  п р е з  тази  с е дмица , 
с  п ожелани е  з а  р а д о ст ,  з д р а в е  и  у с п е х и !

1.Og6 мат
2017 г. е обявена за година на Васил Левски

Общински комитет „Васил Левски” – гр. Пловдив, Община Пловдив и проект 
„Народните будители и АЗ” приеха обща програма за честване на 

 180-годишнината от рождението на  А П О С Т О Л А!
 Каним Ви  да се включите в тържествата и чрез участие в десетдневката 

09-19 февруари 2017г., по повод „144 г. от гибелта на В. Левски”,
която ще бъде широко рекламирана с афиши в града и по локации.

Заповядайте на: 
- Общоградско  тържество -  концерт във Военен клуб - Пловдив 

на 17 февруари 2017 г. /петък/ от 11.00 ч.
 Общоградски  митинг - поклонение  пред паметника на Васил Левски

 /на Бунарджика/ на 19 февруари 2017 г. /неделя/ от 11.00 ч.
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Организаторите  обявяват конкурс на тема:

„Левски и моето време”
Включващ:

ученическо творчество, посветено на Апостола на свободата – 
есе, разказ, стихотворение, рисунка, мултимедиен продукт, рецитация – индивидуално и от 

група за художествено слово 

Конкурсът ще бъде на два етапа:

1-ви ЕТАП: 
 Изпращане на материали – до 21 февруари 2017г./вторник/ до 17.00 ч.
 Награждаването на участниците на 24 февруари 2017г. /петък/ – 16.00 ч. в Дом на учителя.

Рецитаторите – индивидуално и група, да се явят в 15.00 ч

2 –ри ЕТАП:
 Изпращане на материали до 19 април 2017 г. /сряда/ до 17 .00 ч.
 Награждаване на участниците на 2 май 2017 г. /вторник/ 

в  Дом на културата „Борис Христов”
 14.00 - 16.00 – изложба рисунка – фоайе 2 ет. - 

Дом на културата „Борис Христов” 
 16.00 – 18.00 – литературно четене  - есе, разказ, стихотворение, рецитация, мултимедийна 

презентация  – 2 ет. голяма конферентна зала на Дом на културата -  „Борис Христов”
Рецитаторите – индивидуално и група да се явят в 15.00 ч. 

 18.30 – 20.00 – Общоградски тържествен  концерт –спектакъл в чест на 141 години - Април-
ска епопея - голяма зрителна зала – 
Дом на културата „Борис Христов”

Забележка: творбите от първия етап по желание могат да участват и във втория етап

Общи указания 
 Литературните творби трябва да бъдат до две компютърни стр. /1800 удара без 

интервалите/в два екземпляра, без имената на авторите/

 Рисунките да бъдат с формат 35/50 см, като участниците  могат да използват свободно 
избрана  техника и материали /акварел, графит, колаж, темперни бои, молив, фулмастри, пастели/ 

По желание рисунката може да се паспартира – формат на паспартуто до 50/70 см. 

Върху рисунката или паспартуто не се отбелязва името на автора 
Пратката с творбите трябва да съдържа 2 копия от  литературните  творби на хартиен носител, 
1 бр. оригинал на рисунките.  Също така и малък запечатан  плик с данните на участника: трите 
имена, клас, у-ще, град, община, адрес на участника по местожителство, телефон и ел. адрес за 

контакти
Адрес за изпращане на материалите за конкурса:

 гр. Пловдив 4000
бул. „Мария Луиза 43 –„Маскарт” – ЕООД 

за контакти: GSM 0895619181 – Нина Тодорова, 
E-mail:  buditeli2014@abv.bg  2014 

Конкурсните творби не подлежат на връщане и организаторите си запазват право да ги публикуват 
и репродуцират, с цел популяризиране и презентиране на конкурса.      
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УЧАСТВАЙ В КОСМИЧЕСКИЯ ЛАГЕР 

SPACE CAMP TURKEY 2017  
Космическият лагер към NASA е за теб, ако… 
… си между 9 и 15 години; 
… имаш интереси в областите астрономия, 
роботика, астрофизика, биология; 
… любознателен си и имаш амбицията да 
промениш света! 

 

 

 

 

   

  

 
Как да участвам? 

 

1.  
Подготви есе или 

видео есе по една  
от темите. 

 

2. 
Изпрати ни го през 

www.spacecamp.cct.bg 
 

3. 
Класирай се и 

спечели 
стипендия*! 

 

Краен срок: 
1 март 2017 г. 

 

 
 
ЦЕНТЪР ЗА ТВОРЧЕСКО 

ОБУЧЕНИЕ 
Официален координатор на 

програмата за България. 

 

 

SPACECAMP@CCT.BG WWW.SPACECAMP.CCT.BG 

Теми за есе и видео есе: 

1. Аз пътувам през „тунел“ на времето. 
2. Моята земя след 300 години. 
3. Роботите – моите приятели. 

 

*Център за творческо обучение предоставя две пълни и шест 
частични стипендии за участие в програмата. 

 

 


