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ОБЯВА 
 

СУ „ Неофит Рилски“ гр. Твърдица 

ВТУ„ Св. Св. Кирил и Методий“ 

Исторически факултет  

Община Твърдица 

 

 

ОРГАНИЗИРАТ 

 
НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ НА ТЕМА: 

„Среща с българското минало” 
10.04.2020 – 11.04.2020 г. 

 
Състезанието има за цел да повиши интереса на учениците към 

българската история, а заедно с това да се насърчи работата в екип като 

средство за постигане на общи цели. 

Състезанието ще се проведе в четири кръга. Предвиждат се 

възрастови категории, отговарящи на класовете  от 5 до 12 клас (5, 6, 7, 

11 и 12),  които изучават българска история или миналото ни в контекста 

на общата история. Отборите включват трима ученици плюс един 

резервен състезател, като всеки състезател може да бъде заменен с 

резервен преди съответния  кръг. 

Въпросите ще бъдат съобразени с учебния материал за 

съответните класове, като учениците от 5 клас ще се състезават с 

материала по учебното съдържание от 4-ти клас, а учениците от 11-

ти и 12-ти клас ще бъдат в една възрастова група (с изключение на 8 

и 9 клас). 

 

 

 

 

 

 



Регламент 

 
Първи кръг 

„Коя е личността/събитието?“ 

В този кръг участниците ще чуят израз, който охарактеризира 

дадена личност или събитие. След кратко обсъждане трябва да посочат 

своя отговор.  

Време за размисъл: 1 минута 

 

Втори кръг 

„Кое е събитието?“ 

Кръгът предвижда участниците да познаят историческо събитие, 

представено чрез картина, документ или песен. 

Време за размисъл: 2 минути 

 

Трети кръг 

Игра на думи 

Участниците от 5 до 7 клас ще попълват кръстословица със скрито 

в нея историческо понятие или име. Играта е със състезателен характер. 

Най-бързо справилият се успешно отбор, получава максимален брой 

точки. 

 

Участниците от останалите възрастови групи ще получат набор от  

букви, от които трябва да селектират нужните им, за да съставят 

търсените две или три исторически понятия. 

 

Максимално време за работа за всички възрастови групи: 5 минути 

 

Четвърти кръг  

Финал 

Участниците от 5 до 7 клас ще получат изображения на личности и/или 

събития, които трябва да подредят в картинна линия на времето. 

Време за работа: 20 минути 

 

Участниците от другите възрастови категории ще получат набор 

от папки с материали свързани с историческо събитие и достъп до 

интернет за намиране на необходимата им текстова информация, с 

помощта на които те ще трябва да представят събитието чрез изработена 

от тях презентация, представяща в най-пълен вид събитието от тяхна 

гледна точка. При представянето на презентацията пред журито и 

публиката трябва да обосноват защо са използвали конкретния 

текст. 



 
 

 

 

 

СРЕДНО  УЧИЛИЩЕ „НЕОФИТ РИЛСКИ” 
УЛ. „КНЯЗ БОРИС I” № 99А   ГР. ТВЪРДИЦА  ОБЛ. СЛИВЕН 

 
Директор тел./факс 0454/42582  канцелария тел. 0454/42583 e-mail: sounr_tvardica@mail.bg 

 

 

Време за работа: 1 час 

Задачите, в зависимост от нивото им на изпълнение, се оценяват от 

0 до 5 точки, които се присъждат от жури, съставено от 

преподаватели от ВТУ”Св. Св. Кирил и Методий”, Велико Търново 

   

          
 

Моля изпращате заявки на e-mail: tvardica.su.2020@abv.bg  

до 03.04.2020 г. (петък) 

 

Забележка: Училищата могат да участват в състезанието с няколко 

отбора, но с по един отбор във всеки кръг 

 

 

ПО СЛУЧАЙ ПАТРОННИЯ ПРАЗНИК НА СУ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ 
ГР.ТВЪРДИЦА 

 
ОБЯВЯВАМЕ 

Конкурс  за рисунка на тема 
„Моята среща с героите на нашето минало” 

 
Цели на конкурса  

 

-провокиране на интереса на учениците към българската история и 

личностите в нея; 

-разширяване на знанията; 

-съвременно интерпретиране на историческата тематика. 

 

Регламент за участие 

 

В конкурса могат да вземат участие ученици от 1-12 клас, 

разделени в три възрастови групи: 

I група - от 1до 4 клас 

II група - 5 до 7 клас 

III група - 8 до 12 клас 

mailto:tvardica.su.2020@abv.bg


Всеки ученик участва с една творба,  изпълнена с материали по 

избор, с размери не по-големи от 35/50 см. На гърба трябва да има 

следната информация: 

-три имена; 

-възраст и клас;  

- училище и населено място; 

- имейл и телефон за връзка. 

Забележка: Необходимо изискване към участниците е да 

притежават всички права върху представените творби, като гарантират, 

че те са техен оригинален труд, който не нарушава нечие авторско право 

и не са заимствани от интернет.  

 

Оценка и класиране 

 

Жури ще разгледа постъпилите ученически творби и ще оцени 

победителите във всяка категория. Критерии за оценяване: 

оригиналност, ясно изразяване и уникалност. Класирани ще бъдат само 

творби,  изпратени в срок до 31.03.2020 г. на адреса на училището с 

изисканата по-горе информация. 

Произведения пристигнали по-късно от определения срок   не се 

награждават! 

Награждаването на номинираните ученици ще се състои на 11.04.2020 г. 

в НЧ” Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Твърдица  от 13.00 часа. При 

невъзможност за присъствие  на награждаването, наградите на 

участниците ще бъдат изпратени по пощата. 

Забелижка: 

Организаторите си запазват правата да филмират, сканират, записват и 

разпространяват участващите в конкурса творби, без да заплащат права  

и обезщетения за това. 

 

Очакваме с нетърпение и радост Вашите талантливи ученици да се 

включат в тази чудесна инициатива! 

Благодарив Ви! 
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ПО СЛУЧАЙ ПАТРОННИЯ ПРАЗНИК НА СУ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ – ГР.ТВЪРДИЦА 

 
ОБЯВЯВАМЕ 

Литературен конкурс 

Глобална тема: „Среща с българското минало“ 
 

Условия за участие: 
В конкурса могат да участват ученици от ІV до ХІІ клас 
 - първа възрастова група /ІV, V,VІ клас/ 
- втора възрастова група /VІІ, VІІІ, ІХ клас/ 
- трета възрастова група /Х, ХІ, ХІІ клас/ 
Всеки участник може да се представи с произведения в няколко 

направления, с обозначени на тях трите имена, класа, училището, адрес 
и телефон. Творбите, с които участниците ще се включат в състезанието, 
няма да се връщат на авторите. Организаторите запазват правото си да 
публикуват най-добрите творби в печатни издания. 

Участниците могат да представят есета, разкази, стихотворения, 
приказки по следните теми: 

- „…че и ний сме дали нещо на света“; 
- „Живата памет“; 
- „Ние не сме наследили Земята от нашите предци, ние я вземаме 

назаем от нашите деца“; 
- „Никой  човек не е остров – всеки е част от континент“. 
Същите могат да бъдат изпратени на хартиен носител или на 

електронния адрес на училището. 
Срок за представяне на творбите: 10.04.2019г. 
Награждаването ще бъде на 20.04.2019 г. от 13.00 часа в НЧ”Св. Св. 

Кирил и Методий”, гр. Твърдица. При невъзможност за присъствие на 
награждаването, наградите на участниците ще бъдат изпратени по 
пощата. 
 
 
 

 


