
ПГАВТ „А.С. ПОПОВ“ ПРЕДСТАВЯ 

КОНКУРС ЗА КОЛЕДНА И 

НОВОГОДИШНА КАРТИЧКА 

 ВЕСЕЛА КОЛЕДА И ЩАСТЛИВА НОВАТА  

2021 

 

 

1. ИДЕЯ:  Прави се цветна рисунка - картичка на тема „КОЛЕДА И 

НОВА ГОДИНА“. В композицията могат да се използват различни 
сюжети, свързани с темата: Рождество Христово и Богородица, 
Дядо Коледа с подаръци, Ангели. Могат да се използват 
елементите: коледна елха, звезди, снежинки, снежен човек, 
подаръци, коледна трапеза, свещи, фоерверки, камбани, шейна с 
елени, коледна украса и всичко друго, с което бихте зарадвали 

близките ви хора.  



 

2. КРИТЕРИИ за оценка: 

     А. Оригинална идея и композиция.  

     Б. Стилно цветно решение. 

     В. Сериозен подход към задачата. 

     Г. Съответствие на темата.  

 

    3. МАТЕРИАЛИ: учениците работят с материали по желание - цветни 

моливи, маркери, флумастри, акварелни бои, цветна хартия, станиол.  

4. Материални награди за: 

  

1-во място  

2-ро място  

3-то място  

     

5. СРОКОВЕ: до 7 декември 2020, понеделник (включително). 

Коледните картички се снимат и изпращат като прикачен файл в 

„Школо“ или на e-mail: f_temnyalov@yahoo.com  

Задължително се посочват клас, номер, двете имена. Пример: 9а, №7, 

Иван Петров. След изтичане на срока за подаване или без посочени 

клас, номер и имена, рисунки не се приемат.  

 

 

     6. ЖУРИТО  -  състои се от преподаватели. Рисунките се оценяват от 

преподавателите по горните критерии. Вие - ученици, родители, 
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учители, приятели, участвате като публика, и поощрявате най-

добрите рисунки да съберат най-много лайкове и споделяния.  

 

  7. ОБРАБОТВАНЕ НА СНИМКИТЕ и качване на сайта и Фейсбук 
страницата на ПГАВТ „А.С. Попов“. Рисунките ще се селектират по горните 
критерии. С изпращането на рисунките за участие в конкурса учениците се 
съгласяват с публикуването им във Фейсбук. В конкурса участват осмите и 
деветите класове.  

  

   8. РЕЗУЛТАТИ – Победителите се обявяват на 16.12.2020 (сряда) в 
14:00 на официалната фейсбук страница на ПГАВТ „А. С. Попов“. 

 

  9. ТЕКСТ ЗА СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ 

           „ВЕСЕЛА КОЛЕДА И ЩАСТЛИВА НОВАТА 2021! Чрез този проект ние 
се опитваме да се потопим в приказка, да развием въображение, и да 
направим празника ви по красив.  

            Така нашето училище ПГАВТ „А. С. Попов“ допринася за позитивното 
настроение и ангажираност на учениците. В конкурса участват осмите и 
деветите класове. 

 Вашите коментари и споделяния са подтик за развитие на 
творчеството на учениците. Може да поставите своя „лайк“ за една или 
няколко рисунки.“ 

 

 

 

Изготвил проекта: учител по изобразително изкуство - Филип Темнялов    

 

Утвърждавам: ................................  Директор: ( Маргарита Янакиева ) 


