Отново в класацията:
ОТЛИЧЕНИ

ПЕТОКЛАСНИЧКИ

В НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС

В

ТЪРГОВИЩЕ

Приключи Третият национален конкурс за ученическо творчество “България в картини и
слово”, организиран от ОДК – Търговище, Националния дворец на децата, Министерството на
образованието и науката и община Търговище, в който 985 ученици от І до ХІІ клас, от 27 области
на страната, се конкурираха в трите обявени в предварителния регламент направления: 1.
Презентация, видеоклип; 2. Изобразително изкуство; 3. Литературно творчество.
На 11.05.2016 г., в Младежкия дом на гр. Търговище, се проведе официалното тържество по
награждаването на 95–те отличени участници в конкурса на І-во, ІІ-ро, ІІІ-то място и с Поощрение.
Удовлетворени сме, че и тази година две петокласнички от ОУ “Никола Икономов” – гр. Разград се
наредиха сред класираните. С изяществото и неподправеността на своите разкази Ирена
Светлинова Станчева и Стефания Петрова Каракашева от V г клас достигнаха - съответно ІІро и ІІІ-то място, във възрастова група V – VІІІ клас.
Двете момичета бяха поздравени от
Ивелина Ботева, гл. експерт Направление
„Култура” в община Търговище, и
получиха аплаоза на
публиката за
своите успешни първи стъпки в
творческото писане. След това, според
програмата на празника, те посетиха
Школата за изобразително изкуство при
ОДК – Търговище, където разгледаха
живописните, многоцветни и изпълнени с
въображение и красота рисунки на
класираните участници в това конкурсно
направление. По-късно, на творческа
среща в хотел „Терра Европа“
талантливите
ученици,
техните
ръководители, гостите и организаторите
заедно се забавляваха и отморяваха след
тържествения ден.
Търговищенци предложиха перфектна
организация по отношение на време и
средства
за
осъществяване
на
предварителната
програма
по
награждаването
на
отличените
в
конкурса. През целия ден учениците от
местния
ученически
парламент
изпълняваха ролята на гидове и
съпровождаха
отделните
групи
участници до посочените в програмата
места. Разбрахме, че сред спонсорите на
конкурса има и разградска фирма.
Благодарим
за
проявената
съпричастност.
Благодарим и на двете момичета и вярваме, че старанието им е възнаградено с едно истинско
и радостно преживяване през този значим за тях слънчев майски ден, в който чествахме Деня на
Светите братя Кирил и Методий.
Тук може да прочетете разказите на Ирена и Стефания.

