
Моето Коледно послание, 2013 

 
На 19.12.2013 година с празничен концерт бяха обявени и наградени 

участниците в единадесетия Общински конкурс за детско литературно 

творчество, рисунка и коледно украшение на тема: “Моето Коледно послание”. 

Организиран е от Община Плевен и Центъра за работа с деца,  тържествената 

церемония се проведе в зала “Катя Попова”. 

Участниците от ГПЧЕ се представиха с творби във всички направления и 

спечелиха призови места. 

     В раздел “Литературно творчество” от постъпилите 

за участие стихотворения, разкази и есета, в първа 

възрастова група приза 

взе Елица Инкова от ІV
В
 

клас с ръководител 

Милена Цакова, а при по-

големите бяха отличени 

Айлин Махмудова от V
Б
 клас и Памела Гочева от VІ

А
 

клас с ръководител 

Велина Пешева. За 

своето есе в трета 

възрастова група Асена 

Полякова от клуб 

„Дебати” с ръководител 

Жоржета Каменополска 

зае трето място.  

При рисунките в първа възрастова група поощрителна награда получи 

Инна Чулева от І
А
 клас с 

ръководител Мариана 

Кулева.  

Отличия за приложно 

изкуство в първа възрастова 

група получиха колективна 

награда за 

„Шейната на Дядо Коледа” учениците от 

ателие   „Вторият живот на пластмасовата 

торбичка” - І
А
 клас с ръководител Мариана 

Кулева, а във втора – Мартин и Калин 

Илиеви от V
А
 клас. 

 

Елица Инкова, IV
Б
 клас  

Айлин Махмудова, V
Б
 клас 

Асена Полякова, VIII
А
 клас 

Памела Гочева, VІ
А
 клас 

Инна Чулева, І
А клас 

Мартин и Калин Илиеви,  

V
А
 клас. 

 

Шейната на Дядо Коледа 



Учениците от Ателие “Приказен свят” по проект “УСПЕХ” с ръководител 

Анелия Илиева получиха групова награда за 

представянето си в раздел “Литературно 

творчество” с “Девет коледни чудеса”. Групата 

беше поканена да участва в програмата по 

награждаването и представи пред многобройната 

публика своите коледни чудеса, такива, каквито 

са те през погледа на малките второкласници в 

слово и рисунки. Ето и последното девето чудо: 

 

ДЕВЕТО ЧУДО 

 

Ние, децата от  

Ателие “Приказен свят”, вярваме  

в чудесата и доброто! 

В навечерието на Коледа се събрахме, 

за да запишем, нарисуваме и подарим  

тези коледни чудеса. 

ВЕСЕЛА КОЛЕДА! 

 


