
„ЯВОРОВИ ДНИ – ЯНУАРИ 2018” 

 ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС  ЗА ЛИЧНО ТВОРЧЕСТВО  

ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ:   09.01.2017 г.                                                                                                                                  
Времетраене – 90 мин.                                                                                                                                         
Начало: 13:30 часа     Край: 15:00 часа                                                                                                                                             

ТЕМИ ЗА II – IV клас :                                                                                                                              

1. „Моят най-добър приятел”- Съчинение описание                
2. „Моят най-добър приятел” – Съчинение разсъждение                                                                                                        

3. „Зимна приказка”- Съчинение описание/ Стихотворение  
 (В деня на провеждане - в 14:00 часа ще бъде изтеглена една от трите теми)     

ТЕМИ ЗА V – VII клас :   

1. „Приятелството”  – Съчинение разсъждение/ Стихотворение  

2. „Моите стремежи”– Есе / Стихотворение  

3. „Аз съм!” – Есе / Стихотворение                                                                                                        

РЕГЛАМЕНТ:  

Право на участие имат всички учeници от IІ до VІІ  клас в ОУ «Пейо Яворов» - гр. Бургас.                                                                                                                                                       

Конкурсът се провежда в две възрастови групи:                                                                                                         

І -ва възрастова група:      II – IV клас                                                                                                                               

ІІ -ва възрастова група:    V - VII клас                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Изисквания : 

1. Съдържанието на текста да съответства на зададената тема ; 

2. Да бъде изписан четливо; 

3. Да е до един лист формат А4 за съчинение описание и до два листа за съчинение 

разсъждение; 

4. На първия ред да бъдат изписани трите имена на участника и класа.                                                                   

Критерии за оценяване на съчинение описание : 

1. За правилно възпроизвеждане на основните физически белези; 

2. За правилно възпроизвеждане на начина на движение и държание; 

3. За правилно възпроизвеждане на облекло, прическа и характерни белези; 

4. За правилно възпроизвеждане на цялостно впечатление; 

5. За вълнуващо предаване на впечатлението; 

6.За правилно съставяне на цялостното описание; 

7.За добро владеене на правописните и драматичните норми. 

Критерии за оценяване на съчинение разсъждение и есе : 

1. За правилно осмисляне на проблема; 

2. За правилно формулирана тема; 

3. За намиране на подходящи аргументи" за" и " против"; 

4. За правилна преценка на аргументите и достигане до извод; 

5. За правилно съставяне на цялостния текст; 

6. За добро владеене на правописните и граматичните норми. 


