Výstava

vítězné a další
vybrané práce
z celostátní dětské
kreativní soutěže

1. cena pro jednotlivce – medaile, věcná cena a výlet pro celou třídu:
Georgi Georgiev, 14 let, Bulharská základní škola a gymnázium Dr. Petra Berona, Praha 6
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Vernisáž proběhne 9. prosince, v 18 h ve společenském sále
Domu národnostních menšin, Vocelova 602/3, Praha 2
V rámci projektu Kamarádi pořádá
Občanské sdruženi Zaedno za podpory MŠTV
www.kamaradi.zaedno.org
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3. cena pro jednotlivce:
Audrey Wangle, 11 let,
ZŠ U stadionu, Litoměřice
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3. cena pro
jednotlivce:
Klára Večerková,
9 let, ZŠ Moravské
Prusy

Partneři:
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3. cena pro jednotlivce:
Daniela Klepalová, 8 let,
ZŠ Masarykova, Dolní
Roveň

Гражданско сдружение „Заедно“
обяви конкурс за деца с цел насърчаване четенето и писането
на втори чужд език (с изключение
на чешкия). Конкурсът бе част от
проекта Kamarádi – детско списание
за деца, което сдружението издава
вече втора година. В конкурса се
включиха около 850 деца от различните национални малцинства
от цяла Чехия. Имаше и деца, които
владеят някой от световните езици
или са чужденци. Те имаха нелеката
задача да прочетат произведение
от детската литература на друг език
(не на чешки). По мотиви на литературната творба децата нарисуваха
любим герой, илюстрация, комикс.
Най-старателните направиха цели
книжки. Като неразделна част от
творбата бе въведено и описание
на прочетеното. Активно се включиха цели класове, подкрепени от
учителите. Помагаха и родители,
библеотекари, ръководители на
детски клубове.
В началото на декември на мило
тържество в Дома на малцинствата
в Прага бяха раздадени многобройни награди на победителите.
Присъстваха много деца, учители
и родители. За радост на българчетата голямата награда – екскурзия
за целия клас на победителя, медал,

грамота и книги – спечели Георги
Георгиев от Българското училище в Прага с преподавател Луиза
Станева.
ЕСЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ЗА
КОНКУРСА „МНОГОЕЗИЧНОСТТА
Е БОГАТСТВО“
Аз съм щастлив, че спечелих първо
място в творческия конкурс за деца
„Многоезичността е богатство“. Благодарен съм на организаторите на
този конкурс, както и на моята учителка по изобразително изкуство
г-жа Станева, и на моите родители,
които ме подкрепяха през цялото
време. Те винаги ми казват, че ще
успея. Моето участие е с илюстрации по книгата „Алиса в страната на
чудесата“. Това е една от любимите
ми книги. Когато бях малък, моите
родители ми четяха всяка вечер
фантастичните преживявания на
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Алиса. А след като се научих сам да
чета, аз я препрочитах многократно. Вълшебните герои бяха моята
инспирация. Всеки човек може да
си ги представи по различен начин
и те оживяват в неговото въображение- фантастични, многоцветни,
приказни. Когато отидох на награждаването, разгледах творбите и на
другите деца. Имаше участници от
различни националности. Някои от
тях бяха нарисували картини, свързани с тяхната култура и традиции.
Всички картини, комикси и книжки
бяха много интересни. С участието
си в конкурси от този вид аз имам
възможността да се запозная с деца
от различни националности и да
науча много нови неща за тяхната култура и традиции, както и да
общувам с тях.
ГС „Заедно“

Снимки: ГС „Заедно“

БЪЛГАРСКАТА ОБЩНОСТ

Детският конкурс „Многоезичието
е богатство“спечели българско дете

