ОБЯВА
УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ ОУ “ЕЛИН ПЕЛИН” –
БУРГАС
ОРГАНИЗИРА
ДЕВЕТНАДЕСЕТОТО СЪСТЕЗАНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
ЗА УЧЕНИЦИ ОТ І ДО VІІ КЛАС, ПОСВЕТЕНО НА 30-ГОДИШНИНАТА ОТ
ОСНОВАВАНЕТО НА ОУ „ЕЛИН ПЕЛИН“ - БУРГАС
ПОД НАСЛОВ:

ОБИЧАМ ТЕ, БЪЛГАРСКА РЕЧ!
Състезанието ще се проведе

на 24 МАРТ 2018 г. (събота) от 9, 00 ч. за

учениците от І до VІ клас

с време за работа - 2 часа за І клас; 3 часа за ІІ-VІ

клас.
За учениците от VII клас състезанието ще се проведе от 13,00 ч по формáта за
външно оценяване и приемен изпит за VІІ клас - 2ч. 30 мин.
Състезанието има за цел да провери езиковата култура на учениците чрез тестови
задачи и

една творческа задача, съобразени с изучавания материал по

българскиезик и литература в съответните класове:
І клас – 15 тестови и 1 творческа задача
ІІ клас – 15 тестови и 1 творческа задача
ІІІ клас – 20 тестови и 1 творческа задача
ІV клас – 20 тестови задачи и 1 творческа задача – по формата за външно оценяване
V и VІ клас – 25 тестови и 1 творческа задача
Класирането ще бъде индивидуално и отборно. Отборното класиране се определя от
първите 5 най-високи резултата по класове от съответното училище .
Резултатите от състезанието ще бъдат обявени до 23 април 2018 г. в сайта на
училището elinpelin-burgas.com само при условие, че при внасяне таксите за
правоучастие са представени декларации от родителите за информирано съгласие за
публично оповестяване на резултатите от състезанието.

Награждаването на победителите ще се състои на 11.05.2018 г. – Ден на Св. Св.
Кирил и Методий в Актовата зала на училището, както следва:
І – ІV клас – от 17,00 ч.
V – VІІ клас – 18,00 ч.
Организаторите канят всички ученици да проверят своята езикова грамотност
и покажат творческите си възможности!
Нека чрез участието си засвидетелстваме любовта си към родното слово и всички
заедно да кажем:

ОБИЧАМ ТЕ, БЪЛГАРСКА РЕЧ!
Езикът ни го заслужава!
Заявки за участие (трите имена на ученика, клас, училище, кл. р-л на у-ците от
I-IV клас, преподавател по БЕЛ) се приемат в табличен вид, несканирани, по
приложения образец от 01.03 2018 г. до 20.03.2018 г. на е-mail: elinpelin.sast@abv.bg
За информация -  056/85-24-26; GSM-0882213044
Такса за правоучастие – 8 лв.
Таксите се внасят от 01.03.2018 г. до 20.03.2018 г. от 8,00 до 16,30 ч. при домакина на
училището с копие от изпратена заявка и попълнена декларация от родителите за
информирано съгласие за публично оповестяване на резултатите от състезанието.

