
Комисията по изкуства и спорт 

при Трето ОУ „Братя Миладинови” 

обявява 

КОНКУРС 

по повод празника на училището на тема: 

„Обичам моето училище” 

Цели: Стимулира творческите заложби и изяви на ученици, учители и 

родители. Поощрява интереса им към съхраняване на училищните 

традиции в отбелязването на празника. Създава възможности за 

популяризиране на дейностите, извършвани в училищна и извънучилищна 

среда. Обогатява връзката между ученик – родител – учител. 

Кой може да участва? – всички желаещи ученици от Трето ОУ „Братя 

Миладинови“ и техните родители; учители (бивши и настоящи). 

Конкурсът се провежда в ЧЕТИРИ групи и всеки участник може да 

представи най-много ДВЕ ТВОРБИ.  

1-ва група – I – IV клас  

2-ра група – V – VII клас  

3-та група – родители  

4-та група –  учители 

С какво може да се участва?  

Раздели: Конкурсът се реализира в ТРИ раздела:  

1. ИЗОБРАЗИТЕЛНО И ПРИЛОЖНО ИЗКУСТВО;  

2. ЛИТЕРАТУРА;  

3. ФОТОГРАФИЯ. 

Раздел 1: ИЗОБРАЗИТЕЛНО И ПРИЛОЖНО ИЗКУСТВО – рисунка, 

релефна конструкция (макети от хартия, глина или други материали):  

Условие за участие: тематиката на творбите  е редно да бъде съобразена с 

темата на конкурса: „Обичам моето училище“. 



Жанров обхват (за рисунките): живопис, графика  

Материали и техника: по избор.  

Формат на творбите: по избор на участника в конкурса.  

Размери: до 35/50 см. (за рисунките: с или без паспарту – по избор) 

Всяка творба задължително трябва да бъде придружена от следната 

информация: на гърба на рисунката да бъде написано четливо: име и 

фамилия на автора; възраст; група/клас; град/село; телефон за връзка (за 

родители и учители). За макетите – нужно е посочената информация да 

бъде написана на отделен лист и предадена заедно с релефната 

конструкция. Участието може да бъде индивидуално или групово. 

Раздел 2: ЛИТЕРАТУРА 

Условие за участие: тематиката на творбите  е редно да бъде съобразена с 

темата на конкурса: „Обичам моето училище“. Творбите трябва да 

акцентират върху духовния смисъл на празника на училището; да покажат 

неразривната връзка между ученици – училище; да покажат добрите 

практики в провеждането на интересни инициативи, дейности (отминали и 

настоящи); да популяризират успехите на учениците, родителите и 

учителите; да припомнят дейности по отбелязване на празника на 

училището през годините. 

Жанров обхват: стихотворение, приказка, разказ, съчинение, есе, очерк. 

Технически изисквания и обем на съдържанието:  

За съчинение и есе – за изпращане по имейл: до 2 страници (размер на 

шрифта: 14) или четливо ръчно написан текст до три страници. 

За приказка, разказ, очерк – няма ограничения. 

За стихотворение – няма ограничения. 

Всяка творба задължително трябва да бъде придружена от следната 

информация: име и фамилия на автора; възраст; група/клас; град/село; 

телефон за връзка (за родители и учители). Участието може да бъде 

индивидуално или групово. 

 



Раздел 3: ФОТОГРАФИЯ  

Условие за участие: тематиката на творбите  е редно да бъде съобразена с 

темата на конкурса: „Обичам моето училище“. Творбите трябва да 

акцентират върху духовния смисъл на празника на училището; да покажат 

неразривната връзка между ученици – училище; да покажат добрите 

практики в провеждането на интересни инициативи, дейности (отминали и 

настоящи); да популяризират успехите на учениците, родителите и 

учителите; да припомнят дейности по отбелязване на празника на 

училището през годините. 

Изисквания: фотографиите да се предават само на хартиен носител. 

Изисквания за размери: няма. 

Всяка творба задължително трябва да бъде придружена от следната 

информация: име и фамилия на автора; възраст; група/клас; град/село; 

телефон за връзка (за родители и учители).  

Жури:  

• Учители по български език и литература; 

• Учител по изобразително изкуство; 

• Родители. 

Срок за предаване на материалите:  21 март 2019 г. 

Забележка: Релефните конструкции, рисунките и фотографиите се 

предават на г-жа Караилиева, г-жа Н. Павлова и г-жа Г. Канатова в Трето 

ОУ „Братя Миладинови“.  

Текстовете се  изпращат на email: tr_ou_gd_mk@abv.bg  или се предават 

на хартиен носител в 1 екземпляр на г-жа Н. Павлова и г-жа Г. Канатова в 

Трето ОУ „Братя Миладинови“. 

Награди:  

• Всички участници ще получат грамоти за участие. 

• В различните категории и възрастови групи ще бъдат присъдени 

първо, второ и трето място. 

Победителите ще бъдат обявени и наградени на 28.03.2019 г., когато ще се 

проведе официалното тържество по повод празника на училището.   

Всички творби (рисунки, фотографии, макети и литературни текстове) ще 

бъдат изложени в специално организирана изложба.                                            


