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В навечерието на патронния си празник СУ ,,Отец Паисий“ проведе
въртешноучилищен конкурс под надслов “Чрез Просвета за България”.
Училищната надпревара, посветена на 107-та годишнина от създаването на
учебното заведение, премина при изключително голям интерес от страна на
учениците от 1 до 12 клас. Участниците бяха разпределени в две възрастови
групи. Те имаха възможността да разгърнат своя талант в две направления –
литература и изкуство. Всички творби бяха оценени от жури, съставено от
преподаватели в учебното заведение. Класираните са над 20 ученици, които
показаха своите способности и креативност. Първите места грабнаха Мерве
Ергюн Сюлейман от 7 “б”, която изрисува ликовете на великите българи
Христо Ботев, Васил Левски, Иван Вазов и Георги Сава
Раковски, деветокласничката Бесте Бербер, която неведнъж представя
достойно СУ ,,Отец Паисий“ на областни и национални конкурси и бъдещата
абитуриентка- Дияна Радославова Бояджиева от 12 “б”, със своето
стихотворение ,,Училището-дом на знанието и силата“. В него Дияна
разгръща чувствата си, породени от предстоящата раздяла с най-старото
училище в Кърджали.
Ученическият съвет към СУ,,Отец Паисий“ също направи свое класиране. И
той отличи с призовото първо място седмокласничката Мерве Сюлейман. На

втора позиция в категория литература се класира Пресиана Тенчева Тенева
от 6,,б“ клас, а на трето място в категория изкуство- деветокласничката Рожда
Бейхан Бекир. Ученическият съвет изготви удостоверения за всички
участници в училищната надпревара.
Целта на конкурса ,, Чрез Просвета за България“,бе да се провокира
творческото мислене у учениците, да разкрие техните знания, умения и
въображение. Той се проведе за първа година по идея на Методическо
обединение ,,Обществени науки“ на учебното заведение, с перспектива да
стане ежегоден.
Ето и класираните ученици, разпределени в следните възрастови групи:
Възрастова група: 1-7 клас –рисунки
1-ва награда
Мерве Ергюн Сюлейман 7 “б”
2-ра награда
Габриела Пламенова Янкова 6 ”в”
Симона Юлиянова Чаушева 6 “д”
3-та награда
Марина Бориславова Кандилова 5 ”г”
Дефне Шенер Имам 6 ”г”
Хелин Мустафа Мустафа 7”б”
Поощрителна награда
Мария Николай Маргаритова 6 “б”
Ясмин Али Али 6 “д”
Сезин Рейхан Хелим 6 “д”
Фетие Ердал Емин 5”б”
Специална награда
Аляра Вежди Фикрет 3 “б”
Възрастова група: 8-12 клас – литературна творба
1-ва награда
Дияна Радославова Бояджиева 12 “б”
2-ра награда
Мария Тодорова Лозева 10 “а”
3-та награда
Мария Георгиева Павлова 10 “а”

Възрастова група: 8-12 клас – рисунка
1-ва награда
Бесте Йълмаз Бербер 9 ”г”
2-ра награда
Рожда Бейхан Бекир 9 “а”

