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Областна администрация Разград

09.04.2015 | На 9 април бяха връчени наградите на победителите в
конкурса „Великден през моите очи”, организиран от Областна
администрация
На 9 април с награждаване на победителите приключи конкурсът „Великден през моите очи”,
който Областна администрация – Разград организира.
Интересът към инициативата беше голям. Общо 439 рисунки на деца от цялата област се
състезаваха за челните места в трите възрастови групи. Майсторското изпълнение на децата
върху белия лист впечатли, но и затрудни журито – с председател Областният управител на
Област Разград Петър Василев, Нурие Црънгалова – зам. областен управител, Румяна
Иванова–уредник в ХГ „Проф. Илия Петров”, Димитър Петров-„Връзки с обществеността” в
РБ”Проф. Боян Пенев” и Евгени Симеонов – учител по изобразително изкуство.
След прецизно оценяване на творбите бяха излъчени и победителите.
Във възрастовата група от 1 до 4 клас първа награда се връчи на Преслава Деянова – 10 год.„Образователни технологии” – гр. Разград. Второто място зае Стефани Драганова – 8 год.
–ОУ”Васил Априлов” гр. Исперих, а третото бе отредено за Сонер Салиев – 11 год. СОУ”Св. Св.
Кирил и Методий” – село Самуил.
Във втора възрастова група- от 5 до 8 клас, първото място бе заето от Гьокденис Шукриев – 5
клас – СОУ „Хр. Ботев” гр. Лозница. Второ място бе за Кадер Федаилова – 13 год. –ОУ „Отец
Паисий” гр. Разград, а третото за – Десислава Дечева - 11 год. –СОУ „Хр. Ботев” – гр. Цар
Калоян.
В трета възрастова група от 9 до 12 клас победител стана Александра Димитрова – 18 год.
–ПМГ „Акад. Никола Обрешков”-гр. Разград. Рисунката на 16-годишната Габриела Йорданова
от ЦРД – гр. Разград зае второто място, а третото – творбата на Нилгюн Нурай – 15 год. –СОУ
„Св. Св. Кирил и Методий” – село Самуил.
Всеки ученик, който се включи в конкурса получи грамота за участие, а за добро представяне
и оригинално изпълнение бяха раздадени още 33 поощрителни награди.

