Вижте отличените на първо място клип и стих в конкурса
на Центъра за личностно развитие и ПУДООС
Сряда, 13 Октомври 2021

Ученикът Иван Делев от 7 клас на ОУ „Христо Ботев“ - кв. Ветрен зае първото място в раздела
„Видеоклип“ на конкурса на Центъра за личностно развитие и ПУДООС по проект „Деца и ученици във
вълшебния свят на природата“. Жури с председател Пепа Ангелова- ръководител на проекта и
членовете Атанасия Петрова и Десислава Иванова оценяваха всички творби на екологична тематика.
Специална награда за най-артистично представяне и масово участие получи 1 б клас от СУ «Димчо
Дебелянов».
Участниците в двата раздела от градовете Бургас, Русе, София, Карнобат и Варна бяха наградени с
предметни награди и грамоти, осигурени от МОСВ, ПУДООС и ЦПЛР- Бургас.
Над 50 стихотворения участваха във втория етап на конкурса на тема «Обичам природата и аз
участвам». Журито - Атанасия Петрова, председател и членовете Пепа Ангелова и Мария Георгакиева,
избраха за най-добър стих в първа възрастова група второкласничките Димана Трифонова и Мартина
Христова от ОУ «Любен Каравелов».
С първо място бе номиниран и Венцислав Йосифов в 7 клас от Неделно училище към храм «Свети Иван
Рилски», а в трета възрастова група бе присъдено първо място на Радко Василев от 11 клас от СУ «Св.
св. Кирил и Методий» - град Карнобат.
Целта на конкурса е да привлече вниманието на учениците към морето, като символ на град Бургас,
към необходимостта от грижи за опазване на морските води, плажове и богатото биоразнообразие на
Черно море.

Линк към клипа на 1 място с автор Иван Делев: https://youtu.be/2jt25Vi2rrk
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Ето и стиха на Мартина Петрова Христова от 2 г клас на ОУ „Любен Каравелов“:

Есенна раздяла
Гората сякаш вик надава
и сякаш нещо я боли.
Листата падат, пожълтяват,
приветстват есенните дни.
Пътечка жълта те постилат
до пясъка, до морските вълни,
морето бурно, сякаш самодива,
сбогува се със слънчевите дни.
А аз стоя притихнала на плажа,
любуваща се от брега
на синевата необятна,
на горската ни красота.
Обичам те, море безкрайно,
обичам и гората аз
и пазя да е вечно чисто
във моя роден град Бургас.
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