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СЛЕД ЧАСОВЕТЕ

● Национален календар за изяви  
по интереси на децата  
и учениците

● Национален спортен календар

Медиен партньор – Национално издателство „Аз-буки“

Общо 114 са инициативите в национален и в меж-
дународен план, включени в Националния календар 
за изяви по интереси на децата и учениците и в 
Националния спортен календар на МОН за учебната 
2019/2020 г.  

Традиционно в. „Аз-буки“ публикува информация за 
пъстрата палитра от извънучилищни и извънкласни 
дейности, които са любими за младите хора. 

Кметът на Пловдив Здравко Димитров, който е партньор на проекта 
от неговото създаване, връчи наградите на призьорите в X издание 

на конкурса „Народните будители и аз“

Близо 500 творби са из-
пратени за тазгодишното 
издание на Националния 
конкурс за детска рисунка, 
компютърна рисунка и есе 
„Детство мое – реално и 
вълшебно“. Организатор 
е ЦПЛР – ОДК, Ловеч, 
с подкрепата на Нацио-
налния дворец на децата, 
Община Ловеч и местното 
регионално управление на 
образованието. Конкурсът 
е част от Националния 
календар на МОН за изяви 
по интереси на децата и 
учениците.

Най-многобройно е учас-
тието в раздела за детски 
рисунки, в който журито 
оценява 350 творби. При-
зът на Националния дворец 
на децата е присъден на Де-
сислава Димитрова (ПЕГ 
„Екзарх Йосиф I“ – Ловеч).

В категорията за учи-
лища и детски градини в 
първа възрастова група  
(6 – 8 години) първото мяс-
то заема Тими Диловски 
(ДГ „Щастливо детство“ – 
Тръстеник), а след него се 
нареждат Пламена Пашова 
(ДГ „Моряче“ – Бургас) 
и Борислава Симеонова 
(ДГ „Звънче“ – Плевен). 
В групата 9 – 11 години 
победител е Иван Иванов 
(СУ „Отец Паисий“ – Са-
моков), следван от Христи-
ана Петрова (ОУ „Васил 
Левски“ – Ловеч) и Борис 
Попов (ЧСОУ „Увекинд“ 
– София). При 12 – 14-го-
дишните пeчели Мария 
Пенкова (ППМГ – Ловеч), 
втора е Пламена Петрова 
(ОУ „Н. Й. Вапцаров“ – 
Попово), а третото място 
поделят Валтер Георгиев 
(ЧОУ „Д. Екимов“ – с. Ру-
саля) и Симона Венцисла-
вова (ОУ „К. Фотинов“ 
– Лом). И в групата от 15 
до 17 години призьори-
те са Андрея Георгиева  
(2. СУ „Проф. Н. Маринов“ 
– Търговище), Мартина Бо-
яджиева (ППМГ – Ловеч) и 
Камелия Николова (ППМГ 
– Ловеч).

В надпреварата за про-
изведения на деца и уче-
ници от специализирани 
школи победител в първа 
група е Габриела Георгиева 
(ЦПЛР – ателие „Приложен 
фолклор“, София) пред Ан-
гелина Спасова („Колорит“ 
– Плевен) и Райна Росенова 
(Ателие за изобразителни 

изкуства – Търговище). 
Във втора група първото 
място печели Софиа Мате-
ова (ОКЦ „Талант и труд“ 
– Казанлък), следвана от 
Вяра Пенчева („Близа Арт“ 
– Габрово) и Бесте Юсеин 
(ОДК – Кърджали). При  
12 – 14 години първите три-
ма са Елеонора Неделчева 
(„Арт Попово“ – Попо-
во), Ния Маркова (Ателие 
„Дон Кези“ – Дупница) и 
Ниляйда Нурай (Ателие 
за изобразителни изкус- 
тва – Търговище). И при 
най-големите победител е 
Селин Муса (ОКЦ „Талант 
и труд“ – Казанлък) пред 
Виктория Денчева („Арт 
Попово“) и Станислава 
Василева (ЦПЛР – София).

В раздела за компютър-
на рисунка участват 105 
творби. В групата I – IV клас 
победител е Алекс Кирилов 
(СУ „Вичо Грънчаров“ –  
Г. Оряховица), следван от 
Юзлем Хасан (СУ „Сава 
Доброплодни“ – Шумен) 
и Васил Димитров (СУ 
„Вичо Грънчаров“). При 
учениците от V – VII клас 
първото място е за Соня 
Генова (ЧОУ „Мария Мон-
тесори“ – Добрич) пред 
Ния-Йоана Баева (ОУ  
„П. Р. Славейков“ – Варна) 
и Жанет Генова (ЧОУ „Ма-
рия Монтесори“). А при 
най-големите призьорите 
са Селин Рамисова (МГ 
„Акад. Кирил Попов“ – 
Пловдив), Ралица Добрева 
(1. СУ – Търговище) и 
София Албенова (2. СУ – 
Търговище). Наградата за 
ученици със специалани 
образователни потребно-
сти е присъдена на Орлин 
Ангелов (ПГАТ „Цанко 
Церковски“ – Павликени) 
и Владимир Живков (ОДК 
– Ловеч). 

Журито оценява и 40 
литературни творби в 
раздела за есета. В групата  
V – VII клас първите трима 
са Христина Шишийска 
(9. ОУ – Ловеч), Николай 
Николов (ОУ „К. Фотинов“ 
– Лом) и Божидара Васи-
лева (ОУ „Св. св. Кирил 
и Методий“ – Дупница). 
А в групата VIII – XI клас 
победител е Ивет Йото-
ва (ППМГ – Ботевград) 
пред Габриела Стефано-
ва (ПГСС – Суворово) и  
Д о б р о м и р а  М и т ко в а  
(ОДК – Варна). 

Вълшебствата  
на детството

За поредна година учас-
тници от цялата страна 
демонстрират познанията 
си за българската история 
и Възраждане в рамките 
на X издание на конкурса 

за индивидуално творчество „Народ-
ните будители и аз“. В създаването на 
есета, разкази, мултимедийни пре-
зентации и рисунки на историческа 
тематика за първи път се включват 
и участници от Молдова и Северна 
Македония. Конкурсът се организира 
от четирите Ротари клуба в Пловдив, 
клуб „Зонта“, общински комитет 
„Васил Левски“ и читалище „Пенчо 
Славейков 1908“ с подкрепата на 
Община Пловдив. Инициатор и дъл-
гогодишен ръководител на проекта е 
доц. Кирчо Атанасов. Проявата е част 
от Националния календар на МОН 
за изяви по интереси и се провежда 
под патронажа на президента Румен 
Радев. 

В конкурса за стихотворения в 
групите V – VII  и VIII – XI клас пър-
вото място печелят петокласникът 
Артьом Сосновский (МОУ „Паркан-
ская“ СОШ №1 – с. Парканы, Мол-
дова) за своята творба „Посвещение 
на моите български предци...“ и 
осмокласничката Белослава Славова 
(СУ „Св. Патриарх Евтимий“ – Плов-
див) за произведението „Великият 
подвиг“. Втора награда е присъдена 
на Пламена Генкова (IV кл., ОУ „Ва-
сил Левски“ – с. Рогош) и на Мария 
Гречанли (Теоретичен лицей „О. 
Панов“ – Тараклия, Молдова). Сред 
призьорите е още Лазар Христев (VI 
кл., СУ „Симон Боливар“ – Пловдив).

В надпреварата за есета първата 
награда печели Кристина Йовчева 
(СУ „П. Р. Славейков“ – Кърджали). 
Втора е Ели Мечтанова (XI кл., СУ 
„П. Р. Славейков“ – Кърджали), а 
третото място поделят Миглена 
Вълева (VIII кл., МГ – Пловдив) и 
Елица Христова (XI кл., СУ „П. Р. 
Славейков“ – Кърджали).

Победители в конкурса за мул-
тимедийна презентация са Милка 

Воденичарова (ХI кл.) и Георги Спа-
хиев (ХI кл., СУ „Никола Вапцаров“ 
– Хаджидимово). На второ място са 
класирани Стефан Гайдаров (VII кл., 
ОУ „Ал. Константинов“ – Пловдив) 
и Стоян Петров (VII кл., ОУ „Васил 
Левски“ – с. Караджово), а трети са 
Валентина Смиленова (V кл., СУ 
„Черноризец Храбър“ – Пловдив) и 
Илия Коритски (VІІ кл. ИСУ „Св.
Климент Охридски“ – Ракитово).

В конкурса за разказ няма присъ-
дени награди.

За рецитация с първо място е 
отличена Елена Колтуклу (Х кл. 
– Чадър-Лунга, Молдова). Втора 
е Вероника Димитрова (VII кл.), а 
трета – Валерия Черепанина (VI кл.) 
от Гимназия „П. Казмали“ – Чадър-
Лунга, Молдова.

Автори на най-добрите рисунки 
в двете възрастови групи са Дарина 
Александрова (V кл., ОУ „Св. св. 
Кирил и Методий“ – Карлово) и Сте-

ла Караилиева (X кл., Национална 
гимназия по пластични изкуства и 
дизайн – Казанлък).

Второто място е за Софиа Матеова  
(VІ кл., НГПИД – Казанлък), Ни-
колия Василева (VІ кл., ОУ „Св. 
св. Кирил и Методий“ – Карлово), 
Ана Арабаджи (VІІ кл., Гимназия  
„П. Казмали“ – Чадър-Лунга, Молдо-
ва), Никол Кабакова (Х кл., НГПИД 
– Казанлък), Петър Дечев (VІІІ кл.) и 
Александър Илев (VІІІ кл.) от ПГ по 
механотехника – Пловдив. На трето 
място са класирани Натали Бучакова 
(VІ кл., ОУ „Св. св. Кирил и Мето-
дий“ – Карлово), Ивона Совекова (VІ 
кл., СУ „Васил Левски“ – Пловдив), 
Емилия Гулюшина (VІ кл., ОУ „Св.
св. Кирил и Методий“ – Карлово), 
Людмил Банев (ХІ кл.) и Стела Кара-
илиева (Х кл.) от НГПИД – Казанлък, 
както и Диана Мифтодовски (ІХ кл., 
Гимназия „П. Казмали“ – Чадър-Лун-
га, Молдова). 

Пазители  
на паметта
Ученици от България, Северна Македония 
и Молдова демонстрират знания  
по история и Възраждане

Дванадесетокласнич-
ката Любомира Димит- 
рова от свищовското  
СУ „Николай Катранов“ 
е отличена за своето есе 
„Какво е за мен Ботев“ 
със специалната награда 
на МОН в ХХIV нацио-
налeн конкурс за напис-
ване на стихотворение 
и есе на тема „Живеем 
в земята на Ботев“. Спе-
циалният приз на Нацио-
налния дворец на децата 
е присъден на Стефани 
Долапчиева (XII клас, 
ПГПЗЕ „Захарий Стоя-
нов“ – Сливен). 

Организатор на кон-
курса е ЦПЛР „Център 
за работа с деца“ – Враца, 
с подкрепата на МОН,  
РУО – Враца, Национал-
ния дворец на децата и 
Община Враца. Конкур-

сът е включен в Нацио-
налния календар на МОН 
за изяви по интереси 
на децата и учениците.  
И тази година, незави-
симо от епидемиологич-
ната обстановка, свои 
произведения изпращат 
десетки ученици от ця-
лата страна. Призьори-
те в двете категории и 
двете възрастови групи 
са определени от жури 
с председател Радосвета 
Крумова – филолог и 
главен експерт „Култура“ 
в Община Враца.

В първа възрастова 
група – IV – VII клас, 
първо място в категория 
„Поезия“ е присъдено на 
Анка Андонова (IV клас,  
НУ „Братя Миладинови“ 
– с. Кръстина, област Бур-
гас) за стихотворението 

„Ботев“. На второ мяс-
то е Яница Костадинова  
(VI клас, СУ „Св. св. Ки-
рил и Методий“ – Плов-
див), а третото поде-
лят Татяна Пруткайова  
(IV клас) и Тамара Ворел 
(IV клас) от БСУ „Христо 
Ботев“ в  Братислава. 

В групата VIII – XII 
клас победител със сти-
хотворението „Врачански 
камък“ е Седеф Рама-
дан (X клас, ЕГ „Хрис-
то Ботев“ – Кърджали). 
Негови подгласници са 
Никол Славова (X клас, 
ЕГ „Христо Ботев“ – 
Кърджали) и Кристина 
Кирилова (X клас, ПГТ 
„Владимир П. Минчев“ 
– с. Владимирово, област 
Монтана).

В категория „Есе“ 
първи в групата IV – VII 

клас е Петър Костурков 
(IV клас, ОУ „Двайсти 
април“ – Панагюрище) с 
есето „Земята, целуната 
от Ботев“. След него се 
нареждат Анелия Спа-
хиева (VI клас, СУ „Ни-
кола Вапцаров“ – Хад-
жидимово) и Божидара 
Чернева (VII клас, ОП 
„Младежки център“ – Ха-
сково). Призовите места 
в групата VIII – XII клас 
заемат Симеон Бояджиев  
(XI клас, СУ „Васил Лев-
ски“ – Троян), Ния Петро-
ва (X клас, ПЕГ „Йоан 
Екзарх“ – Враца) и Атанас 
Петров (XI клас, ГПЧЕ 
„Йоан Екзарх“ – Варна).

Присъдени са и 8 по-
ощрения. Отличените ще 
получат своите грамо-
ти и награди по куриер.  

Наследници на Ботев


