
КОНКУРС ЗА ЛИТЕРАТУРНО ТВОРЧЕСТВО  
 

ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ:   08.01.2019 г.  

 

УЧЕНИЦИТЕ РАБОТЯТ ПО ЕДНА ОТ ПОСОЧЕНИТЕ ТЕМИ: 

 

За II, III и  IV клас                                                                                                                         

1. „Корабът на мечтите”  

2. „Далеч, далеч над облаците…”         

                                                                                               

/фантастичен разказ  или вълшебна 

приказка/ 

 

Времетраене – 90 мин.                                                                                                                                        

Начало: 13:30 часа                                                                                                                                                     

Край: 15:00 часа 

 

 

За V, VI и VII клас   

1. „Слънце в сърцето”   

2. „Има във морето на детските 

игри, бисерче, което ни прави по-

добри!” 

/разказ, приказка, съчинение 

разсъждение, есе или стихотворение/                                                                                                        

 

Времетраене – 90 мин.                                                                                                                                        

Начало: 14.30 часа 

Край: 16.00 часа

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 два - три листа формат А4 за фантастичен разказ, приказка, разказ и до два 

листа за съчинение разсъждение или есе; 

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

Критерии за оценяване на фантастичен разказ : 

1. Начало, което представя време и мястото на действието, героите/ героя/; 

2. Представяне на героя- външен вид, реч, действия; 

3. Завръзка – събитие, което изважда героите от скучното ежедневие и те тръгват по 

пътя на приключението / приключенията /; 

4. Наличие на положителни и отрицателни герои, съперници и помощници; 

5. Върхов момент / кулминация /; 

6. Развитие на действието; 

7. Край/ финал/; 

8. За вълнуващо и въздействащо представяне на случките; 

9. За правилно съставяне на разказа; 

10. Оригинална тема на разказа. 

 

 



Критерии за оценяване на фантастична приказка : 

1. Начало, което представя време и мястото на действието, героите/ героя/. 

2. Необходими герои: 

- положителен / протагонист / 

- отрицателен / антагонист / 

- вредител 

- вълшебен помощник 

- фалшив претендент 

- вълшебно средство 

- награда 

3. Завръзка – събитие, което кара героите  да тръгнат  по пътя на  приключенията. 

4. Епизоди – развитие на действието; 

5. Край/ финал/ - героят получава заслужена награда; 

6. Вълнуващо и въздействащо представяне на случките; 

7. Правилно съставяне на приказката; 

8.  Оригинална тема на приказката. 

 

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 правилен подбор на аргументите и достигане до извод; 

5. За правилно съставяне на цялостния текст; 

6. За добро владеене на правописните и граматичните норми. 

 

Критерии за оценяване на лирическо стихотворение : 

1. Оригиналност; 

2. Дълбочина на чувства, мисли и емоции; 

3. Мелодичност и ритмика на стиха; 

4. Метафоричност и образност; 

5. Точност при римуване. 

 


