Община Тунджа - Общинско състезание „Стани богат със знания” в с.Тенево
Вторник, 12 Май 2009г. 17:10ч.

Едно изключително емоционално общинско състезание „Стани богат със знания” се
проведе на 11 май 2009 година в ОУ „Васил Левски”, с. Тенево. В него взеха участие
представители от училищата на с. Роза, с. Бояджик, с. Ботево и с. Тенево.

Състезанието се провежда за четвърта поредна година. Проявата беше посветена и на
денят на Светите братя Кирил и Методий.

Ученици от училището посрещнаха гостите с букет пролетни цветя – заместник -кмета
Станчо Ставрев, Стратия Колев – председател на Общински съвет „Тунджа”, Марко
Петров - кмет на село Тенево, Димитър Димитров - началник отдел „ДДО”, общински
съветници и директори на училища от община „Тунджа”.

Станчо Ставрев поздрави от свое име и от името на кмета на община „Тунджа”
организаторите с добрата инициатива, честити празника на всички присъстващи и
пожела на участниците успех в играта.

Дора Георгиева директорката на ОУ „Васил Левски”, с. Тенево поздрави гостите на
празника и прочете поздравителен адрес от Николай Колев – началник на Регионален
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инспекторат по образованието - Ямбол, след което подробно разясни регламента на
състезанието.

След представянето на участниците беше изтеглен жребий за реда на явяването им.
Първи откри състезанието Денислав Колев Колев от ОУ ”Св.Св.Паисий Хилендарски” с.
Роза.

Чрез атрактивна презентация на голям екран на сцената всички в залата имаха
възможност да наблюдават зададените въпроси, които бяха свързани с учебния
материал по „История” за V - ти клас – Първо и Второ българско царство.

Представителят на домакините от ОУ „Васил Левски”, с. Тенево Християн Христов
Бабуров беше втори и спечели най – много аплодисменти, трета се представи Ваня
Димитрова Димитрова от ОУ „Св.Св. Кирил и Методий” село Бояджик и четвърта по
жребий остана представителката на ОУ „Христо Ботев” село Ботево.

И четиримата състезатели представиха достойно своите училища и демонстрираха
завидни знания по история. И както на телевизионното състезание и тук имаше
джокери – 50 на 50, обади се на приятел и най емоционалния – помощ от публиката.
Участниците в състезанието получиха парични премии и енциклопедии, а за всички
имаше и почерпка.

Организаторите се бяха постарали да включат и публиката с така наречените „сладки
въпроси” - занимателни въпроси от учебния материал за V – ти клас, чийто верни
отговори се възнаграждаваха с шоколад.
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