
 

              НАЧАЛНО БАЗОВО УЧИЛИЩЕ „МИХАИЛ ЛЪКАТНИК“ 

 

ВТОРИ ЕТАП НА НАЦИОНАЛНИЯ КОНКУРС  

„АЗ СЪМ БЪЛГАРЧЕ“ – 2021 Г. 

 

ТЕМА В НАПРАВЛЕНИЕ „БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА“ 

 

РАЗДЕЛ: „МЛАДИ ПИСАТЕЛИ“ 

РАЗДЕЛ: „МЛАДИ ПОЕТИ“ 

 

Тема  „Кажи ми, Слънце!“ 

 

Скъпи ученици, 

Очакваме от всички вас да проявите своите творчески заложби, 

създавайки интересни и завладяващи текстове, свързани с героя 

Слънце.  

 

ИНСТРУКЦИИ: 

  

1.  Създайте собствен текст / диалог, интервю, приказка, разказ, писмо/, 

превръщайки  Слънцето  в  съветник, помощник в добра кауза,  приятел, 

вълшебник, чудотворец, миротворец. 

2. Можете да задавате въпроси на Слънцето и да получавате предполагаем 

отговор; да  потърсите съвет, помощ, подкрепа; да споделите  своите 

мечти, желания, трудности.  

3. Можете да поискате от Слънцето да промени, преобрази онова, което 

не харесвате в себе си, в околните или  в света.  

 

Ние вярваме, че ще сътворите интересни повествователни или 

стихотворни творби, които ще доставят огромно удоволствие на 

четящите деца и възрастни! 

 

В края на всеки текст, написан ръкописно и четливо  в обем до 2 

страници  формат A 4, отбележете трите си имена, години, клас, 

училище, населено място, обучаващ учител. 

Сканираните /сниманите/ творби изпращайте на електронна поща на 

НБУ „М. Лъкатник“, гр. Бургас –lakatnik@lakatnik.org  

в срок до 2 април 2021 г. 

. 

 
ЖЕЛАЕМ ВИ УСПЕШНА РАБОТА! 

 

 

 

 

 



 

НАЧАЛНО БАЗОВО УЧИЛИЩЕ „МИХАИЛ ЛЪКАТНИК“ 

 

ВТОРИ ЕТАП НА НАЦИОНАЛНИЯ КОНКУРС  

„АЗ СЪМ БЪЛГАРЧЕ“ – 2021 Г. 

 

ТЕМА В НАПРАВЛЕНИЯ „ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО“ И 

„КОМПЮТЪРНИ МАГЬОСНИЦИ“ 

 

ТЕМА 

 „Образът на Слънцето в българския фолклор“ 

 

Скъпи ученици, 

    Участието в един конкурс, свързан тематично с  Родината и обичта към 

нея, е свързано с поглед към нашите корени, вярвания, надежди и 

творчество. Едни от най-древните символи за светлина, за добро, за мъжка 

сила, за царска слава, за злато и богатство, за  изобилие и плодородие, са 

символите на слънцето. Както и огънят в огнището, както и християнският 

ни знак – кръстът. Всъщност, цялата ни представа за света, в който живеем, 

е била изградена на вярата в слънцето и следвала неговия път. Неслучайно, 

именно слънцето е наричано от българите Райко, което е гальовна форма от 

Христос, от Христо. Старите българи преди да тръгнат на път, с десния крак 

напред, винаги  казвали: „Бог пред  мене, Райко пред  мене, аз подире !“  

ВАШАТА ТВОРЧЕСКА ЗАДАЧА  

 е да потърсите, да прочетете и да илюстрирате близки и разбираеми за 

вас  художествени творби (приказки, разкази, стихотворения), 

свързани със слънцето. 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА РИСУНКИТЕ: 

1.Илюстрацията да съответства на сюжета, на идейната и тематична 

насоченост на литературното съдържание. 

2. Спазване на основните композиционни правила и грамотност при 

изграждане на образите и при работа с избраните материали и техника. 

3. Оригиналност в интерпретацията на съдържанието. 

 

 

ИЗИСКВАНИЯ: 

Размер на рисунката ( в оригинал) -  35/50см.  

Приема се  по 1 рисунка  от участник  

Материали :  графични : флумастери и тънкописец  и живописни : 

акварелни и темперни бои 

Техника : графични, живописни или смесени ( по избор) 

 

 

 



 

 

УКАЗАНИЯ: 

Готовите творби за конкурса,  се снимат (с възможно най-добро качество) 

или сканират и се изпращат на електронен адрес:  

lakatnik@lakatnik.org  в срок до 12 април 2021 г. 
 

В имейла  с рисунката, участниците  трябва да напишат следните данни:  

името на литературното произведение, което илюстрират, неговия автор,  

трите  имена на участника, възраст, клас, училище, населено място и 

обучаващ учител. 
 
 

ВАЖНО: 
    Авторите на отличените творби трябва да имат готовност да изпратят 

оригиналните си рисунки по пощата, до 19 април 2021 г., за да се подготви  

изложба с тях . 

Изложбата  ще бъде публикувана на сайта на  

НБУ „М. Лъкатник“, гр. Бургас - https://www.lakatnik.org/ 
Наградите ще бъдат изпратени по пощата,  

ако не е възможно провеждането на тържество за награждаване.  
 
 

 

 
ЖЕЛАЕМ ВИ УСПЕШНА РАБОТА! 
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