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Областна администрация Разград

10.06.2019 | 48 петокласници от Разградска област сглобиха 3D пъзели на
европейски забележителности
Областният управител на област Разград Гюнай Хюсмен даде старт на детския празник
„3DЕвропа”, който се проведе днес следобяд пред Общинския културен център в Разград.
Събитието бе част от Работната програма за 2019 г. на Комуникационната стратегия на
Република България за Европейския съюз, организира го Областният управител Гюнай
Хюсмен.
В приветствието си към участниците г-н Хюсмен припомни, че събитието се организира, за
да се популяризира разнообразното културно-историческо и архитектурно наследство и
културно многообразие в Европейския съюз. Областният управител пожела на 48-те
петокласници, които участваха в празника, да имат възможност да посетят местата, които
сглобиха под формата на 3D пъзел. Началникът на Регионалното управление на образованието
Ангел Петков също отправи поздрав към участниците в празника. РУО-Разград, както и община
Разград, оказаха съдействие на Областна организация при организацията на събитието, за
което г-н Хюсмен изказва своята благодарност.
Участниците бяха отбори от по трима петокласници и един учител от 16 училища в област
Разград: ОУ“Васил Априлов“-Исперих; ОУ“Васил Левски“-Беловец; ОУ“Васил Левски“-Разград;
ОУ“Виделина“-Сейдол; ОУ“Н.Й.Вапцаров“-Разград; ОУ“Отец Паисий“-Дянково; ОУ“Отец
Паисий“-Разград; ОУ“Св. Паисий Хилендарски“-Езерче; ОУ“Христо Ботев“-Брестовене;
ОУ“Христо Ботев“-Китанчево; ОУ“Христо Смирненски“-Кубрат; ОУ“Христо Ботев“-Лудогорци;
СУ“Св.св. Кирил и Методий“-Завет; СУ“Св.св. Кирил и Методий“-Самуил; СУ“Христо Ботев“Кубрат; СУ“Христо Ботев“-Лозница. Отборите изтеглиха жребий за това кой какъв пъзел да
сглоби, макетите бяха на: Площад „Сан Марко“, Венеция, Италия; Колизеум, Рим, Италия;
Катедрала „Сейнт Пол“, Лондон, Великобритания;„Тауър Бридж“, Лондон, Великобритания;
Стадион „КампНоу“, Барселона, Испания;„Casa Batllo“ – Барселона, Испания; Катедралата
„Фатима“, Португалия; Бранденбургската врата, Германия; Замък Бран, Румъния; Замък
Пелеш, Румъния; Националния стадион на Полша във Варшава; Вавелска катедрала, Полша;
Айфеловата кула, Париж, Франция; Замък Нойшванщайн, Германия; Вятърна мелница,
Холандия; Карта на България по административни области.
Празникът нямаше състезателен характер, при приключването със сглобяването на своя 3D
пъзел всеки от учениците получи от Областния управител Гюнай Хюсмен грамота и раничка с
лакомства, за тях останаха и разноцветните тениски с логото на събитието. Малки награди
имаше и за зрителите, които отговориха правилно на въпроси, свързани със
забележителностите от 3D пъзелите.
Част от празника бяха и музикални таланти от Разград. Песни на някои от езиците в ЕС
изпълниха: Пресияна Тодорова и Рая Русева – възпитанички на Детелина Тодорова от Детска
Музикална школа „Илия Бърнев” при НЧ”Развитие 1869” и Текин Зекериев, Мария Стефанова,
Ирем Али и Татяна Славова от Класа по поп пеене към ЦПЛР Център за работа с деца-Разград
с ръководител Свилена Дечева.
Всички 3D пъзели бяха поставени върху карта на Европейския съюз от винил с размери 3/4
метра, около която се подредиха за снимка всички участници.
3D пъзелите ще станат част от интериора в зала 712 в Областна администрация, където се
провеждат пресконференции и заседания на комисиите и съветите към институцията.
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Детският празник „3D Европа” завърши с още едно хубаво събитие за Областна
администрация – главният експерт в Областна администрация Светлин Симеонов чу отговор
„да” от приятелката си Ива Петрова на своето предложение за брак, направено пред 48-те
участници в празника.
Пълна галерия

