МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА ДЕЦАТА
ОБЕДИНЕН ДЕТСКИ КОМПЛЕКС - БЛАГОЕВГРАД
ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД
РИО - БЛАГОЕВГРАД

УКАЗАНИЕ
ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА
НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ ПРАЗНИК “ЗА ХЛЯБА НАШ…”,
ПОСВЕТЕН НА ДЕНЯ НА ЗЕМЯТА 22 АПРИЛ
28-30 април 2014 г., БЛАГОЕВГРАД
ИЗЯВАТА СЕ ПРОВЕЖДА С ПОДКРЕПАТА И СЪДЕЙСТВИЕТО НА
ФЕДЕРАЦИЯТА НА ХЛЕБОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ И СЛАДКАРИТЕ В БЪЛГАРИЯ
Срещата на човека с хляба започва от раждането му и трае през целия му живот. Той – ХЛЯБЪТ го
възпитава, вдъхва му надежда в трудни и съдбовни дни и вяра в бъдещето.
Историята на един народ е днешна и утрешна, а значението на хляба – непреходно.
Знаем ли всичко за хляба? Ценим ли го достатъчно?
ЦЕЛИ:
1. Разширяване на научните познания за производството и значението на хляба.
2. Запознаване с традициите и обичаите, свързани с хляба и хлебните продукти.
3. Повишаване интереса на учениците към творческа, изследователска, събирателска и
краеведческа дейност.
4. Формиране на интерес към професиите, свързани с производството на хляб.
5. Запознаване с европейските изисквания и норми за хлебопроизводството.
ПРАЗНИКЪТ ВКЛЮЧВА:
І. Национални конкурси под надслов „За хляба наш…” за:
1. Научна разработка /проект/ - за ученици от ІХ до ХІІ клас (І-ІV курс)
Тематични направления:
 Зърненожитни култури, използвани в хлебопроизводството.
 Суровини за производство на хляб и тестени изделия – основни, спомагателни и допълнителни.
Химичен състав на брашното и хляба. Дефекти и болести по хлебопекарната продукция. Хляб и
здраве.
 Приготвянето на хляба в миналото и днес. Видове хляб – всекидневни, обредни, празнични и др.
Участието е индивидуално. Всеки участник може да разработи проект по избрана от него тема
по едно от предложените тематични направления. Ученическите проекти трябва да отговарят на
изискванията за разработване на научно-технически проекти /да не са реферати/ и да са с открояваща се
лична практическа работа по темата, анализ и оценка на резултатите. Може да включват схеми,
диаграми, снимки, рисунки, макети и др.
Проектът се изготвя на хартиен носител в обем до 20 стандартни страници (без
приложенията) и се придружава с постер, мултимедийна презентация и др.
Класираните проекти /представени на хартиен носител и мултимедийна презентация/ се допускат
до участие в конференцията и се представят чрез постер, мултимедийна презентация и устна защита в
рамките на 10 минути. Постерите се осигуряват от участниците в деня на провеждането на
конференцията.
Класирането на учениците от Професионалните гимназии в областта на селското
стопанство и хранителните технологии се извършва отделно.

2. Есе – за ученици от ІХ до ХІІ клас (І-ІV курс)
Темата е „Хлябът – обредност, традиции, съвремие…”.
Окончателното класиране ще се извърши след провеждането на интервю или
написването на кратък есеистичен текст от първите 10 допуснати от журито участници, по време
на Научната конференция „Да пребъде хлябът”.
3. Рисунка – за ученици от І до ІV клас и от V до VІІІ клас
4. Приложно изкуство (керамика, декоративни пана и др.) – за ученици от І до ІV клас и от V
до VІІІ клас
5. Стихотворение и разказ (приказка) – за ученици от І до ІV клас и от V до VІІІ клас
6. Разработка (албум) за ученици от V до VІІІ клас, включваща издирени и описани
традиции, обичаи, народни мъдрости за хляба (притчи, легенди, пословици, поговорки,
предания, песни и др.) и лично творчество, представени по оригинален начин. Писмената
разработка да бъде на хартиен носител.
7. Сценично представяне на ритуал, драматизация, танц и песен свързани с хляба в
българските традиции и култура (до 10 минути) – за ученици от І до ХІІ клас (до ІV курс)
8. Макети, отразяващи традициите за приготвяне и производство на хляб – за ученици от І до
VІІ клас и от VІІІ до ХІІ клас (до ІV курс)
9. Национално състезание „За хляба наш…” за ученици от ІV до VІ. Състезанието е
отборно (по 3 деца в отбор). Регламентът ще бъде изпратен допълнително.
ІІ. Съпътстващи мероприятия:
 Шествие на участниците и гостите на празника;
 Изложба с експонати от домашно приготвени хляб и хлебни изделия (всекидневни, обредни,
празнични и др.);
 Изложба от старинни уреди и пособия за производство на хляб;
 Тържествен концерт – спектакъл.
В тези инициативи могат да участват деца от всички възрастови групи.
УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
1. Участието в конкурсите за научна разработка, есе, рисунка, приложно изкуство,
стихотворение и разказ е индивидуално и включва ученици от всички видове училища и
извънучилищни звена.
2. Участието в конкурсите за албум, сценично представяне и макети е индивидуално или
групово и включва ученици от всички видове училища и извънучилищни звена.
3. Научните разработки, изготвени на хартиен носител, заедно с мултимедийната
презентация (ако има такава), есетата, рисунките, приложните творби, стихотворенията,
разказите и албумите се изпращат до 25.03.2014 г. в ОДК – Благоевград.
4. За конкурсите - сценично представяне на ритуали, драматизации, танци и песни и за
макети се изпраща заявка за участие до 25.03.2014 г. в ОДК – Благоевград.
5. За съпътстващите мероприятия се изпраща заявка за участие до 25.03.2014 г. в ОДК –
Благоевград.
6. Конкурсните творби и заявките за участие се изпращат, придружени с официално
писмо от директора на институцията.
7. Експонатите от хляб и хлебни изделия, старинните уреди и пособия и макетите се
донасят (изпращат) в ОДК в деня на празника - 28.04.2014 г.

8. Всяка творба се придружава със следните данни: трите имена на автора, клас,
възрастова група, училище, ИПУ, друга институция, школа (клуб, кръжок и др.),
ръководител, адрес на учебното заведение, телефон и e-mail за контакти,
включително за експонатите от хляб и хлебни изделия, уредите и макетите.
За груповите участия освен посочените по-горе изисквания се посочва броят на
учениците. Желателно е да се приложи и списък с трите имена на участниците.
9. Разходите за участие в празника (пътни, храна и нощувка) са за сметка на
участниците.
Класиране и награждаване ще се извърши за всеки конкурс в посочените по-горе
възрастови групи.
Творбите не се връщат. Организаторите си запазват правата да фотографират,
филмират, записват и разпространяват получените творби и участия, без да заплащат
права и обезщетения за това.
За контакти и допълнителна информация:
• Обединен детски комплекс;
• 2700 гр. Благоевград, ул. „Сергей Румянцев” № 2, п.к. 152;
• тел./факс:073/ 88 51 31;тел.: 88 51 33; 88 51 32, 88 51 34;
• e-mail: odkblg@abv.bg;
• НДД, София - тел.: 02 / 920 23 17, в.420, 404 и 405.

ОБЕДИНЕН ДЕТСКИ КОМПЛЕКС – БЛАГОЕВГРАД
ЗАЯВКА
ЗА УЧАСТИЕ В ХVІ-тия НАЦИОНАЛНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ ПРАЗНИК "ЗА ХЛЯБА НАШ..."
БЛАГОЕВГРАД - 28-30.04.2014 г.
ИНСТИТУЦИЯ (Училище, ОДК, ЦРД, ЦУТНТ, Читалище, Младежки дом и др)
…………………………………………………Гр./с./, област……………………………………...
Школа, клуб, клас:………………………………………………………………………….............
Лице за контакти:…………………………………………………………………………………...
Тел., e-mail:…………………………………………………………………………………………..
КОНКУРС ЗА:
I.
Рисунка
I – IV клас - бр. рисунки: ...................................бр. участници:............................................
V – VIII клас – бр. рисунки:...............................бр. участници:………………....................
II.
Приложно изкуство
I – IV клас - бр. творби:.......................................бр. участници:............................................
V – VIII клас.. бр. творби:....................................бр. участници:…………………………..
III. Стихотворение и разказ
I – IV клас - бр. творби:.......................................бр. участници:…………………………...
V – VIII клас - бр. творби:...................................бр. участници:...........................................
IV. Разработка с издирени традиции, обичаи и народни мъдрости за хляба (албуми)
V – VIII клас - бр.разработки:............................брой участници:........................................
V. Есе на тема „Хлябът – обредност, традиции, съвремие…”
ІХ - XII клас /бр./.....................................................................................................................
VI. Научна разработка /проект/
1. Брой:…………………………………………………………………………………………...
2. Тема:…………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………..
3. Представяне (постер, мултимедийна презентация, друго):……………………………….
4. Ръководител:………………………………………………………………………………….
Тел., e-mail:……………………………………………………………………………………
VII. Участие с домашно приготвени хляб и хлебни изделия и старинни уреди и пособия
Брой експонати: …………………………………………………………………………………
Брой участници (индивидуално/групово):……………………………………………………..
Вид на експонатите: ……….........................................................................................................
.........................................................................................................................................................
VIII. Участие с макети за производството на хляб и хлебни изделия
Брой макети:…………………......................................................................................................
Брой участници (индивидуално/групово):…………………………………………………….
Клас/Възрастова група:…………………………………………………………………………
Заглавие:………………………………………………………………………………….............
Забележка: 1. Рисунките и творбите от приложното изкуство, стихотворенията, разказите и есетата (в
два екземпляра напечатани на компютър), албумите, проектите и мултимедийните продукти се
изпращат заедно със заявката до 25.03.2014 г.
2. Макетите, експонатите от хляб и хлебни изделия и старинните уреди и пособия се донасят в деня на
празника – 28.04.2014 г.
Дата на заявката:……………………..

ДИРЕКТОР:……………………….
/име, фамилия, подпис/

ОБЕДИНЕН ДЕТСКИ КОМПЛЕКС – БЛАГОЕВГРАД
ХVІ НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ ПРАЗНИК „ЗА ХЛЯБА НАШ” – 28-30.04.2014 г.
ЗАЯВКА
За участие в конкурсите за сценично представяне на ритуали, драматизации, танци и песни,
свързани с хляба в българските традиции и култура
І. ИНСТИТУЦИЯ - Училище, ОДК, ЦРД, ЦИ, ЦУТНТ, Читалище, Младежки дом и др.
…………………………………………………Гр./с., област ………………………………………….
Състав, школа, клуб, клас:……………………………………………………………………………...
Лице за контакти:……………………………………………………………………………………….
Тел., e-mail: ……………………………………………………………………………………………...
ІІ. КОНКУРСИ ЗА РИТУАЛИ, ДРАМАТИЗАЦИИ И ТАНЦИ:
1. Наименование
на
групата
(състав,
школа,
клуб,
клас)
и
кратка
анотация…………………………………….......................................................................................
……………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………….……
………………………………………………………………………………………………….
2. Брой участници …………………., клас/възрастова група……………………………………......
3. Заглавие на ритуала, драматизацията, танца………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
4. Времетраене…………………………….минути
5. Кратко описание на ритуала или драматизацията………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
6. За
драматизацията
–
куклена,
драматична,
автор,
постановъчен
екип…………………………………………………………………………………………...............
…………………………………………………………………………………………………...........
7. Технически изисквания за сцената – осветление, озвучаване и др………………………………
8. Музика – на звуков носител CD, или на живо…………………………………………………….
9. Ръководител/и/………………………………………………………………………………………,
тел., e-mail:…………………………………………………………………………………………...
ІІІ. КОНКУРС ЗА ПЕСНИ:
1. Наименование на песента …………………………………………………………………………..,
народна, авторска (музика, аранжимент, текст)............................................................................
………………………………………………………………………………………………………..
2. Индивидуален изпълнител – трите имена, (клас, солист на група…)…………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
3. Групово изпълнение – дует, трио, хор, ансамбъл…………………………………………………..
4. Брой участници…………………., клас/възрастова група…………………………………….........
5. Времетраене…………………………….мин.
6. Технически изисквания за сцената – озвучаване и др……………………………………………...
Музика – на звуков носител CD, или на живо……………………………………………………..
7. Ръководител/и/………………………………………………………………………………………..,
тел., e-mail:…………………………………………………………………………………………….
Забележка: Ако желаете нощувка е необходимо да заявите - дата, бр. момчета, бр. момичета и
бр. ръководители.
Дата на заявката …………………

Директор:…………………

ОБЕДИНЕН ДЕТСКИ КОМПЛЕКС – БЛАГОЕВГРАД
ХVІ НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ ПРАЗНИК „ЗА ХЛЯБА НАШ…”
28-30.04.2014 г.
РЕГЛАМЕНТ
ЗА УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ „ЗА ХЛЯБА НАШ…”
ЦЕЛИ:
- да се инициират и стимулират градивни процеси в културата за деца, с акцент запознаване,
поддържане и развитие на вековните български обичаи и традиции;
- да се разширят познанията на учениците за производството и значението на хляба;
- да се създаде подходяща и присъща за възрастта им атмосфера за изява на детските таланти знания, умения и качества.
РЕГЛАМЕНТ:
Състезанието е отборно. Право на участие имат всички деца от ІV до VІ клас, като отборът се
състои от 3-ма състезатели. Състезанието ще се проведе последователно в 3 кръга:
І. Първи кръг – „Пътят на хляба от нивата до трапезата”
1. Разпознаване на растения от семейство „Житни” и кратка характеристика на растението. Отговор
в рамките до 1 мин.
2. Разпознаване на уреди, пособия и занаяти, свързани с обработването на земята, отглеждането,
прибирането и съхраняването на житната реколта и приготвянето на хляб. Кратка
характеристика. Отговор в рамките до 1 мин.
ІІ. Втори кръг – „Хлябът в българското народното творчество”
1. Подреждане на разбъркани пословици и поговорки за хляба и довършване на такава по зададено
начало. Отговор в рамките до 1 мин.
2. Отговор на гатанка за хляба или зърнено житна култура.
3. Устно представяне на издирена българска легенда или приказка за хляба . Отговор в рамките до
2 мин.
ІІІ. Трети кръг – „Нашата празнична и обредна питка” - представяне в рамките до 3 мин.
Оценяването ще цели оригиналност при представянето на обредни или празнични пити от
вашия край и свързаните с тях обичаи, което може да включва: аранжиране, народни носии,
наричане, народни умотворения, хумор и др.
Всеки кръг носи определен брой точки.
Класирането на участниците в състезанието ще се осъществи от компетентно жури от
специалисти на базата на събраните точки от трите кръга. Класиралите се на І, ІІ и ІІІ място ще
получат златен, сребърен и бронзов медал и диплом, а останалите – Грамота за участие.
Разходите за транспорт, храна и нощувка са за сметка на участниците.
За контакти: Обединен детски комплекс – Благоевград
2700 Благоевград, ул. „С. Румянцев” №2, п.к.152
Тел./факс: 073/885131; 885132;885133; 885134; e-mai: odkblg@abv.bg

ОБЕДИНЕН ДЕТСКИ КОМПЛЕКС – БЛАГОЕВГРАД
ХVІ НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ ПРАЗНИК „ЗА ХЛЯБА НАШ…”
28-30.04.2014 г.
ЗАЯВКА
ЗА УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛНОТО СЪСТЕЗАНИЕ „ЗА ХЛЯБА НАШ…”
І. ИНСТИТУЦИЯ - Училище, ОДК, ЦРД, ЦИ, ЦУТНТ, Читалище, Младежки дом и др.
………………………………………………………………………………………………
Адрес: Гр./с., област ………………………………………………………………………
Лице за контакти:…………………………………………………………………………
Тел.; e-mail: ………………………………………………………………………………
ІІ. СЪСТЕЗАНИЕ:
1. Наименование на отбора……………………………………………………………...
2. Име,фамилия и презиме на участника, клас, училище:
2.1. …………………………………...................................................…………………
2.2. ……………………………………………...………………………………………
2.3. ………………………………………………..………………….…………………

3. Технически изисквания за представянето в ІІІ кръг.
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

4. Ръководител на отбора:………………………………………………………………
Тел.: e-mail: ……………………………………………………………………………
Забележка: Ако желаете нощувка е необходимо да заявите – дата, бр. момчета, бр. момичета, и бр.
ръководители.

Дата на заявката…………………

Директор: ……………………

