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            Скъпи ученици, 

          Изкуството е способността  да се надникне в тайнствения свят на  

невидимото, да се усети неосезаемото, да се пресътвори онова, което още 

няма очертания и цвят, но вълнува мислите ни. 

Изкуството! То е универсален език, чрез който общуват всички, 

независимо от възраст, пол, раса, националност. Изкуството е полет, 

извисяване и пътуване, както към необятното, така и към себе си. 

  СУ“Неофит Рилски “ през 2021г. ще проведе поредица от конкурси, за да 

даде изява на талантливите и креативните.  

Във връзка с  1 март и пробуждането на природата за нов живот, за да не 

се забравя дейността на самодейците, които заради ситуацията все по-

рядко излизат на сцена, а и за да събудим сетивата за цветове и форми 

 

ОБЯВЯВАМЕ   КОНКУРС  

ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО И ПРИЛОЖНО ИЗКУСТВО 

„ТАЛАНТИАДА“- I-2021 

 

Със средствата на изобразителното и приложното изкуство, вие можете да 

изразите отношението си към  различните видове изкуства и уважението  

към хората, които  творят красота. Така  те ще получат по нетрадиционен 

начин вашите  аплодисменти.Можете да изобразите своя свят-какъвто е 

или какъвто искате да бъде. 

Материалите и техниките са по ваш избор. Освен с  рисунки (формат 1/8 

от кадастронен лист) можете да  участвате с картички, плакати, пана, 

кукли, маски, фигурки и други. 

 Приемаме- както индивидуални, така и колективни  творби, но в рамките 

на възрастовите групи. 
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                -   Първа група - от 1 - 4 клас 

                    -Втора група - от 5 - 7 клас 

                   -Трета група - от 8 - 10 клас 

 

Творбите  трябва да бъдат изпратени или донесени  до 26  февруари 2021г.  

в  училище. 

 

Жури от специалисти  ще оцени и отличи  творбите.  

Списъкът с наградените ще бъде публикуван на училищната страница във 

Фейсбук на 3. март 2021 година.  

Най –добрите ще  получат грамоти и предметни награди.  

Отличените творби ще останат като експонати на постоянна училищна 

изложба. 

Желаем  на всички  творческо вдъхновение  и с нетърпение очакваме  

вашите творби! 

 

 

 


