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Училищната комисия по ритуализация,
Методическите обединения и Ученическият
съвет обявяват Месец на българското
образование под надслов: "Пазим силата на
духа, националните традиции и вярата в
бъдещето чрез гордостта от историята!"
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Конкурси за есета
с обем от две до четири печатни страници
 
06.05.2020г.
1. Св.Георги Победоносец – Светецът на две религии. 
Запознайте се с легендата за Св.Георги, кои са
двете религии!? А каква е моята религия, в какво
вярвам аз днес?!                                                                         
        *** Срок на предаване-04.05.2020г.
 
 2. Борбата на Св.Георги със змейовете на
настоящето.
Запознайте се с легендата за Св.Георги и
ламята! Защо хората почитат като Бог един огромен
змей?!
Коя е ламята на днешното време?!
Как можем да я победим?!
Какви послания ни изпраща всяка заплаха?                     
       ***  Срок на предаване-04.05.2020г.
 
11.05.2020г.
 1. Пътят към светостта на
Кирил-посвещение на духовното спасение на хората.
 2.„И слънцето не грее ли на всички.“
Припомнете си:
 „Пространно житие на Константин Кирил Философ“
„История славянобългарска“- Паисий Хилендарски 
„За буквите“ - Черноризец Храбър
       *** Срок за предаване - 10.05.2020 г.
 
24.05.2020г.
1.Духовната сила на славянското писмо.
2.„И ний сме дали нещо на светът-на вси Словене
книга да четат“.
Одата „Паисий“-Иван Вазов
          *** Срок на предаване –21.05.2020г.

 
Допълнителна информация всеки участник ще

получи от преподавателя си по БЕЛ.
 
 
 
 



М
АЙ

СКИ
П

РАЗН
И

Ц
И

КОНКУРСИ ЗА РИСУНКА, СТИХОТВОРЕНИЕ, РЕФЕРАТ И
МЕДИЙНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ, ПОСВЕТЕНИ НА ОФИЦИАЛНИТЕ
ПРАЗНИЦИ ПРЕЗ МЕСЕЦ МАЙ
 
Конкурсът има за цел да стимулира интереса на учениците за запознаване с
историята и бъдещето на Българката армия, българската култура и традиции 
чрез средствата на изкуството да се даде възможност за
творческата изява на учениците.
 
Темата на конкурса e един  официалните  празници през месец май:
1 май - Ден на труда и на международната работническа солидарност
6 май - Гергьовден, Ден на храбростта и Българската армия
11 май- Празник на Св. св. Кирил и Методий
24 май - Ден на българската просвета и култура, и на славянската писменост
 
Участието в конкурса е индивидуално.
Учениците могат да използват специфичните средства
на реферата, стиховете, мултимедията, рисунката. Всеки
участник може да се представи с няколко творби.
В разработките си авторите трябва да изложат
аргументирано своята теза и разсъждения по избраната 
от тях тема, съобразена с общата
тематика на конкурса. Могат да се използват разнообразни
информационни източници.
При рефератите (от две до четири страници)
трябва да бъдат посочени използваните източници.
За рисунките няма ограничения за жанровия избор:
живопис,графика, колаж . 
За изпращане  е
необходимо творбата да бъде заснета или 
сканирана при минимална разделителна
способност 600/800.

 

Изпращайте своите творби до 22 май 2020 г.
 
 
За консултация и информация се обръщайте 
чрез своя класен ръководител към комисията 
по ритуализация.
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Изпращайте своите творби на e-mail:
kolioficheto.com@gmail.com

 

ЖЕЛАЕМ ВИ ТВОРЧЕСКО
ВДЪХНОВЕНИЕ!

 


