
Средно училище „Христо Ботев“ – гр. Нова Загора 

 

РЕГЛАМЕНТ 

за провеждане на училищен конкурс „МОЯТ ВЕЛИКДЕН“ 

 

I. ЦЕЛИ НА КОНКУРСА. 

Мили деца, 

Много скоро ще дойде един от най-големите християнски празници – Великден. 

Въпреки необичайните условия, в които живеем и учим, ние сме убедени, че всеки от вас 

искрено се вълнува в дните преди празника, когато заедно с вашите близки боядисвате яйца и 

месите козунаци. Предлагаме Ви да се докоснете до още една емоция – сами да изработите 

рисунка, картичка, яйце, снимка, кратък видеоклип, мултимедиен продукт на тема "Моят 

Великден" или да напишете стихотворение или есе, като по този начин изобразите онова, с 

което свързвате Великден. Ще се радваме да покажете на всички как вие празнувате най-

големия пролетен празник – Великден, с какво го свързвате и коя е любимата ви част от него.  

II. TEMA на конкурса: „ МОЯТ ВЕЛИКДЕН” 

III. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ 

1. В конкурса могат да участват деца и младежи от СУ „Христо Ботев“, които са 

разделени в 3 възрастови групи: 

- І-ва възрастова група –1. - 4. клас 

- ІІ-ра възрастова група – 5. - 8. Клас 

- ІІІ-та възрастова група 9. - 12. Клас. 

2. Всеки участник има право да участва с до ДВЕ индивидуална творба и една творба в 

група с други деца. 

IV. РАЗДЕЛИ. 

1.  ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО - РИСУНКА, КАРТИЧКА, ВЕЛИКДЕНСКО ЯЙЦЕ, 

СНИМКА 

Жанров обхват: иконопис, живопис, графика. 

Материали и техника: по избор. 

Формат на творбите: по избор на участника в конкурса. 

Материалите и техниката за изработването е по избор. По желание на своя автор картичките 

могат да съдържат и празнично послание. 



2. ЛИТЕРАТУРА - Стихотворение или ЕСЕ 

Жанров обхват: поезия; проза. 

3. МУЛТИМЕДИЕН ПРОДУКТ – ВИДЕОКЛИП, МУЛТИМЕДИЙНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

 

Тематиката на художествените творби е редно да бъде съобразена с темата на конкурса – 

МОЯТ ВЕЛИКДЕН. Творбите трябва да акцентират върху духовния смисъл на Празника и 

върху Личността и спасителното дело на  Иисус Христос, да покажете на всички как вие 

празнувате най-големия пролетен празник – Великден, с какво го свързвате и коя е любимата ви 

част от него,  а не върху пролетта и представителите на животинския свят. 

   

V. КРАЕН СРОК ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА КОНКУРСНИТЕ ТВОРБИ: 23.04.2020 г. (четвъртък) 

Към всяка творба задължително трябва да се съдържа следната информация: 

- Трите имена на автора; 

- Възраст, /клас / клуб; 

- Адрес и телефон за контакт с участника. 

Творбите да се изпращат на e-mail: konkurs-velikden@abv.bg 

VI. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ. 

Във всеки раздел и всяка възрастова група ще бъдат раздадени грамоти за 1- во, 2-ро и 3-

то място, както и поощрителни награди. 

Имената на НАГРАДЕНИТЕ УЧАСТНИЦИ ОТ СЪОТВЕТНИЯ РАЗДЕЛ ще бъдат качени 

до 27.04.2020 г. на официалния сайт на СУ „Христо Ботев“ – гр. Нова Загора, а също така и на 

фейсбук страницата му. 

НАГРАЖДАВАНЕТО на участниците в конкурса „МОЯТ ВЕЛИКДЕН” ще бъде 

виртуално.  

От най-интересните творби ще бъде подредена изложба след възстановяването на 

учебните занятия. 

mailto:konkurs-velikden@abv.bg

