
 

Великден е един от най-светлите и дългоочаквани 

християнски празници. Нека през тази светла седмица да 

бъдем отново заедно! Можете да го направите, като участвате 

в предизвикателствата, които ви отправяме. 

1. Конкурс за рисунка "Великден през моите очи" 

   Условията на конкурса : 

- участници – ученици от 1 и 2 клас; 

-  рисуване на воля с всякакви материали; 

- размер на рисунката А4; 

2. Изработване на  лапбук или проект на тема: „Традициите и обичаите за 

предстоящия празник“ 

Критерии за  изработване: 

-  участници  - учениците от 3 и 4 клас; 

- презентиране на намерената информация в електронен вариант или на хартия; 

- проектът /лапбукът/ може да съдържа рисунки; снимки; текстове, свързани с 

празника; художествени произведения; занимателни задачи и др.; 

- информацията може да съдържа и сведения за предхождащите празника Лазаровден 

и Цветница. 

3. Конкурс за най-оригинална ръчно изработена великденска украса „Пъстър 

Великден“ 

Условията на конкурса : 

- участници – ученици от 1, 2, 3 и 4 клас; 

-  нужни са фантазия, креативност и сръчност; 

- няма ограничения за използваните материали, най-добре да са от рециклирани и 

отпадъчни материали; 

- изделията могат да бъдат поставки за яйца, картички, кошнички, висяща украса и 

всичко останало, което ви хрумне; 

4. Конкурс за най- оригинална снимка „Малки пекари и кулинари“ 

Условията на конкурса: 

- участници – ученици от 1, 2, 3 и 4 клас; 

- вземете участие в приготвянето на козунаците, великденските курабии и 

боядисването на яйцата. 

- направете снимки как помагате на мама и баба. Снимайте най-красивото боядисано 

яйце, курабиите или козунаците, които сте приготвили. 

5. Конкурс „Христос воскресе”  

Условия на конкурса: 

- участници – ученици от 5, 6 и 7 клас; 

А / Изготвяне на презентации 



          

Презентацията да съдържа 10 слайда, като първият представя темата, а последният – 

автора 

   Възможни теми: Великденска магия в дома - Прекрасни Великденски хрумки; Най- 

красивият венец  ; Яйце с корона или без; 

Б / Есе на тема „Великден е!” 

- есето да бъде до 2 печатни страници, изготвени в Word 

- Да бъдат форматирани : шрифт Times New Roman, големина на шрифта 12 pt, 

двустранно подравняване 

Всеки материал да бъде завършен с ИЗГОТВИЛ:  име, презиме, кл 

6.  Фотоизложба „Моят Великден“ 

Условия на фотоизложбата: 

- участници – ученици от 5, 6 и 7 клас; 

Теми: Великденска украса, Най-красивата Великденска стая, Боядисване на яйца ,  

Великденска трапеза , Борене с яйца 

• снимките да бъдат формат- jpg, gif, bmp, png, tif 

• да бъдат ясни и с високо качество / 1200 x 1800 пиксела / 

• обектът на снимане да е в близък план 

• да се изпращат не повече от 2 снимки         

7. Проект Фолклорен календар –създаване на текст  

/ ЗА УЧЕНИЦИТЕ, НЕПРАЗНУВАЩИ ВЕЛИКДЕН!/ 

Условия на проекта: 

- участници – ученици от 5, 6 и 7 клас; 

Теми : Великденски празници  , Великденски обичаи  и традиции 

- Текстовете да бъдат създадени в документ на  Word 

- Да бъдат форматирани : шрифт Times New Roman, големина на шрифта 12 pt, 

двустранно подравняване 

- Да не надвишават 1 страница    

- Всеки материал да бъде завършен с ИЗГОТВИЛ:  име, презиме, клас    

8. Проект –задача на тема „Как се празнува Великден по света?“ 

Условия на проекта - задача: 

- участници – ученици от 5, 6 и 7 клас; 

Формат: презентация в размер до десет слайда или доклад в размер до две печатни 

страници формат А4 

Език, на който да са разработени материалите: английски 

Условие:  Изберете си държава, в която се празнува християнския празник Великден и ни 

представете, по интересен и увлекателен начин, традициите и обичаите на тази държава, 

свързани със самия празник. В работите си може да включите снимки, картинки, рисунки или 

всичко, което има връзка с празника. Очакваме от вас на английски да ни представите кратко 

това, което ви е впечатлило в начина, по който в дадената държава се отбелязва събитието. 



9. Проект – задача „Вълшебна Великденска химия / Забавни Великденски проекти 

- естествени багрила, химията превръща водата във вино, чудни захарни 

кошнички и демонстрация на яйце в бутилка/“ 

Условия на проекта - задача: 

- участници – ученици от 5, 6 и 7 клас; 

Формат: презентация в размер до десет слайда ,постер или брошура. Софтуера, който 

ще използвате е по Ваш избор. 

Условие:  Може да работите в екипи. Всеки екип да избере отговорник. Може и 

самостоятелна разработка. 

 

Оригиналните си проекти изпращайте на адрес :  

shandor.konkurs.velikden@gmail.com 

КРАЕН СРОК:  16.04.2020 г. / включително / 

 

Естествено, няма друг начин да споделите изделията и рисунките си, освен да ги 

снимате и да ги изпратите. Те ще съдействат за публикуването им в сайта и във Фейсбук 

групата на училището.  

Всички изпратени материали ще бъдат разгледани от училищна комисия, която ще 

определи победителите. 

За най- оригиналните идеи ще има награди, които 

ще ви бъдат връчени, като се върнем в училище. 
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