СУ „Свети Патриарх Евтимий" обявява КОНКУРС НА ТЕМА
"МОЕТО УЧИЛИЩЕ"
под надслов

„НАСЛЕДНИЦИ НА ЕВТИМИЙ“
Конкурсът отправя предизвикателство към учениците на СУ „Свети Патриарх
Евтимий“ да участват и покажат своя талант в различни категории.
УЧАСТНИЦИ:
Участниците се групират в три възрастови групи:
I възрастова група - от I до IV клас
II възрастова група - от V до VII клас;
III възрастова група - от VIII до XII клас.
КАТЕГОРИИ:
Лично творчество:
➢ Есе /съчинение (в два екземпляра, в обем до две печатни страници)
➢ Стихотворение (до три непубликувани стихотворения в два екземпляра)
Рисунка – (да са свързани с личността и делото на Патриарх Евтимий или с
родното училище)
Презентация – (до 10-12 слайда)
Табло (с линии и багри разкрийте своите мисли и чувства, преживявания и
настроения, спомени и мечти за училището)
СРОКОВЕ:
Обявяване на конкурса – 23.03.2022 г.
Краен срок на предаване на творбите – 15.04.2022 г.
Оценяване на творбите – 20.04.2022 г.
Обявяване на резултатите – 21.04.2022 г.
Награждаване – 05.05.2022 г.

УСЛОВИЯ:
Участниците от I възрастова група предават своите творби на класните си
ръководители, които да ги предадат на комисия в състав:
1. Радост Пачева – рисунки и табла
2. Любка Йоновска – литературни творби
3. Пенка Гогова – презентации
Участниците във II и III възрастова група предават своите творби, както следва:
На учителите по литература:
- до три непубликувани стихотворения в два екземпляра .
- есе/съчинение/до 2 печатни страници/ в два екземпляра
На учителите по информатика и информационни технологии:
- презентациите
На учителите по изобразително изкуство:
- рисунките и таблата
ОЦЕНЯВАНЕ НА КОНКУРСА
Компетентно жури ще излъчи по един победител във всяка категория и
възрастова група, по следните критерии:
•
•
•
•
•

Придържане към темата на конкурса
Участие в максимален брой от посочените жанрови форми
Оригиналност и иновативност
Сила на внушенията и посланията
Добра езикова култура

Всички творби да са тематично свързани с обичта и/ или историята и
значимостта на училището; преклонението пред неговия патрон/ личността и
делото на Патриарх Евтимий/.

