
 Коледа 

 

Бял снежец навън вали, 

скоро къщите покри. 

Огън във огнището гори, 

пръска мънички искри. 

 

Вижте как снегът вали!  

Време е за весели игри! 

Тази нощ или в зори, 

Дядо Коледа ще долети,  

за да сбъдне детските мечти. 

 

Кристиан Кръстанов – IV кл. 

Клуб „Театър“ 

 

 

КОЛЕДЕН БРОЙ

На 14 декември в сградата на

ЦПЛР-ОДК бе открита тра-

диционната изложба - конкурс

„Здравей, Коледа!“. Тази го-

дина, със свои творби, в

експозицията участваха около

250 деца и ученици от детските

градини и училищата в об-

щината.

С автентични сурвакници –

символ на здраве, сила и

плодородие, те напомниха за

отколешната сурвакарска тра-

диция, а в рисунки, картички и

стихове претвориха своето усе-

щане за красотата и

вълшебството на Коледа.

Детските творби изпъстриха

фоайето на комплекса и сякаш

разпръснаха искрици от

коледния дух, в очакване на

един от най-светлите хрис-

тиянски празници.

За плакат на Коледната

изложба бе избрана рисунката

на 8-годишната Милица

Иванова от клуба по

изобразително изкуство към

ЦПЛР-ОДК Балчик, с

ръководител Цветелина

Ангелова.

Тази година Община Балчик

присъди две специални награди

в конкурса „Здравей, Коледа!“ –

на дванадесетгодишната Рая

Ангелова от клуб „Графика“ към

ЦПЛР-ОДК и на двана-

десетгодишната Иванина Ива-

нова от ОУ „Антим I“. Техните

рисунки бяха избрани за

коледни картички, които в

навечерието на предстоящите

празници да бъдат разпратени,

с благопожелания, до инсти-

туции в страната и до жителите

на община Балчик.

Посещението на изложбата се

осъществява съобразно дейст-

ващите в момента проти-

воепидемични мерки. Детските

творби могат да бъдат

разгледани и онлайн на

facebook страницата на ЦПЛР –

ОДК Балчик.

ТРАДИЦИОННА ИЗЛОЖБА-КОНКУРС „ЗДРАВЕЙ, КОЛЕДА!“

ДЕКЕМВРИ 2021 г.www. odkbalchik.net

https://fb.watch/a1whDgSRqT/


На 1 октомври, в Центъра за подкрепа за

личностно развитие – Общински детски

комплекс Балчик, започна новата творче-

ска учебна година. Стартира дейността

в клубовете и кръжоците на извънучи-

лищното звено в направленията „Наука и

технологии“ и „Изкуство“. Новост за тази

учебна година са извънкласните форми

„Графика“ и „Стъклопис“.

С любопитство и интерес първо-

класниците от ОУ „Св. Св. Кирил и

Методий“, гр. Балчик посетиха Детския

комплекс – запознаха се с ръководи-

телите на извънкласните дейности, раз-

гледаха изложбата, подредена с творби

на децата, посещавали летните вакан-

ционни занимания, както и кабинетите за

занятия.

ОТКРИВАНЕ НА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА В ЦПЛР - ОДК БАЛЧИК 

Филип Настев – 8 г.,
клуб „Керамика“, ръководител Цветелина Ангелова

I място 
Национален конкурс „От Коледа до Васильовден“, 
Национален дворец на децата, гр. София

НАГРАДИ ОТ НАЦИОНАЛНИ КОНКУРСИ

Галена Коцева - 15 г., 
клуб „Приложно изкуство”, ръководител Н. Златева
III място
Национален конкурс „Златна есен - плодовете на есента”, 
ЦПЛР – Детски комплекс „Й. Йовков” гр.Севлиево. 

Дипломи за участие и отлично представяне на 
клубовете „Журналист“, „Графика“ и „Приложно 
изкуство“ 
Национален конкурс „Златна есен - плодовете на
есента”, ЦПЛР – Детски комплекс „Й. Йовков” 
гр.Севлиево



В израз на почит и преклонение към делото на

българските будители, деца от клубовете към

ЦПЛР – ОДК Балчик, с ръководители Елка

Василева и Цветелина Илиева, подготви-

ха видеоклип, посветен на онези бележити и

достойни българи – хора на словото и борци за

народна свобода, които са градили през

вековете националната ни идентичност и

винаги, на този ден, ни връщат назад към

нашето минало и към нашите корени.

1 НОЕМВРИ – ДЕН НА НАРОДНИТЕ 

БУДИТЕЛИ

Деца от школа „Английски език“ при ЦПЛР-ОДК Балчик,

с ръководител Камелия Панайотова, организира-

ха „Празник на английския език“ в навечерието на

Хелоуин.

„ПРАЗНИК НА АНГЛИЙСКИЯ ЕЗИК“ 

Във видеоклип, посветен на 21 ноември – Деня на християнското семейство, деца от клубове

към ЦПЛР – ОДК Балчик, с ръководители Елка Василева и Цветелина Илиева, разказаха за

същността и традицията на празника, за ценността на семейството, от което започва

невидимата нишка между нашето минало и нашето бъдеще. Най-малките участници във

фолклорния клуб към извънучилищното звено – децата от детските градини, изпълниха

стихчета за семейството, с които поздравиха родители и близки.

21 НОЕМВРИ – ДЕН НА ХРИСТИЯНСКОТО СЕМЕЙСТВО

Учениците от Общински ученически парламент при

ЦПЛР – ОДК Балчик, с ръководител Камелия

Панайотова, отбелязаха Световния ден за борба със

СПИН като подготвиха клип, посветен на 30-

годишнината от смъртта на легендарния вокалист на

група QUEEN – Фреди Меркюри.
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На тази дата, през 1996 г. на Общо

събрание на ООН, е приета

Декларация за принципите на

толерантността, в която са залегнали

основни възгледи, като свобода на

убежденията, откритост и хармония в

общуването между хората. Защо е

важно да бъдем толерантни към

другите, разказаха в презентация

учениците от Общински ученически

парламент при ЦПЛР – ОДК Балчик.

16 НОЕМВРИ –

МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН 

НА ТОЛЕРАНТНОСТТА

1 ДЕКЕМВРИ - СВЕТОВЕН 

ДЕН ЗА БОРБА СЪС СПИН 

ЗИМНИ ПРАЗНИЦИ 

ОТ НАРОДНИЯ КАЛЕНДАР

Във видеоклип “Варвара вари, Сава пече,

Никола гости гощава“, участници в клубовете

към ЦПЛР-ОДК Балчик, с ръководители Елка

Василева и Цветелина Илиева, разказаха за

обичаите и обредността на трите последова-

телни празника от народния календар, които

отбелязваме на 4, 5 и 6 декември.

Празничен видеоклип „В очакване на Коледа...“

подготвиха деца от клубовете по танцово

изкуство и клубовете „Приказен свят“ и „Театър“

под ръководството на своите ръководители

Цветелина Илиева и Елка Василева.

„В ОЧАКВАНЕ НА КОЛЕДА...“ 

КОЛЕДНИ СТИХОВЕ НА 
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Участници в школата по английски

език при ЦПЛР-ОДК Балчик, с

ръководител Камелия Панайотова,

заснеха видеоклип с коледни стихове

на английски език.

https://fb.watch/a1wR9WfUnp/
https://fb.watch/a1wQ1nNmTp/
https://fb.watch/a1wDLmt9Ac/
https://fb.watch/a1wB2Q5zb1/
https://fb.watch/a1wvJl1Sa1/
https://fb.watch/a1wLFDpdMD/
https://fb.watch/a1wtvI3yFm/
https://www.facebook.com/112869330559782/videos/946024372680971
https://www.facebook.com/112869330559782/videos/913339689319381


3

И тази година, през ме-

сец октомври, ЦПЛР –

ОДК Балчик организи-

ра Общинска изложба-

конкурс „Нашето Черно

море“, посветена на

Международния ден на

Черно море – 31 октом-

ври. С рисунки, при-

ложни творби и фото-

графии се включиха

деца и ученици от

ЦПЛР – ОДК Балчик,

ДГ „Знаме на мира“ –

гр. Балчик , ДГ „Здра-

вец“ – гр. Балчик, ОУ

„Антим I” - гр. Балчик,

ОУ „Св. св. Кирил и Ме-

тодий“- гр. Балчик, СУ

„Хр. Ботев“- гр. Балчик,

СУ „Хр. Смирненски“ –

с.Оброчище.

Инициативата на дет-

ския комплекс предиз-

вика изключителен ин-

терес и сред деца и

ученици от различни

населени места в стра-

ната: с. Руен, обл. Бур-

гас; с. Лудогорци, обл.

Разград; с. Катунци,

Благоевград; гр. Шу-

мен, гр. Сандански, гр.

Несебър, гр. Варна,

Димитровград, гр. Русе,

гр. Ямбол, гр. Плевен,

гр. Кърджали, Ботев-

град, гр. Казанлък, гр.

Самоков, гр. Перущи-

ца, гр. Габрово, гр. Дря-

ново, гр. Сунгурларе,

Велинград, гр. Петрич,

гр. Бургас.

Съгласно регламента

на Общинския конкурс

„Нашето Черно море“,

ОБЩИНСКА ИЗЛОЖБА „НАШЕТО ЧЕРНО МОРЕ“

Малките танцьори от ЦПЛР-ОДК, с р-л 

Цветелина Илиева, подготвиха видеоклип, 

посветен на 31 октомври – Ден на Черно море

журито класира творби

на деца и ученици от

община Балчик.

Грамота за участие по-

лучиха всички участни-

ци в конкурса.

Детската експозиция

може да бъде разгле-

дана онлайн на Face-

book страницата на

ЦПРЛ - ОДК Балчик.
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ИЗДАНИЕ НА ЦПЛР-ОДК БАЛЧИК
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