деца от пет училища

в Разградско участват

в конкурса Дослашшщш
ша здра0добб

До Втория етап са
допуснати 102разработКи на ученици от

цялата страна
Пет проектана ученици от Разградска

областса класирани за участие в

тяло
Средкласираните проекти е „Моето

Нацио- —избор на здраве, сила и красота” на възпиналнияученически конкурс „Посланици
ръко„Никола Икономов“, с
таници
ОУ
на
на здравето”.
Творческата надпревара се провежда в

водителВиктория Георгиева.

До вторатафазана конкурса е допуснат

рамките на Националната програма за претруды на децатаот ОУ „Св. св. Кирил и Мевенция на хроничните незаразни болести тодий” в кубратското село Сеслав. Под ржои е продължение на традиционния учени- водствотона Лилия Иванова те са създали
чески конкурс „Проекты на нашия клас за проекта „Спортът и здраве —ръка за ръка”.
живот без тютюн”.
Журито е одобрило и разработката „Да бьДо втория етап на конкурса са допусна- дем здрави” на ученици от СУ „Христо Боти общо 102разработки на децаот цяла- тев” в Кубрат, с ржоводител Даниела Колева.
та страна.
В най-голямата трета вырастова група за
В категориятаза ученици от първи до ученици от девети до дванадесети клас няма
четвърти клас са класирани два проекта на класиранипроекги наученици от Разградско.

разградскивыпитаници. Единият от тях

„Здравословна храна —здраво тяло” е създаденот екип от СУ „Св.св. Кирил и Мето-

дий” в село Самуил, с ръководителиАйля Чолак и Анета Борисова.Другият проект със заглавие „Храни се здравословно и

спортувай редовно“ е съставен от ученици
от ОУ „Свети Климент” в село Юпер, с рьководителКремена Стоянова.
Въввторавырастова група за участници

от пети до осми клас са одобрени тризвторски разработки на деца от Разградска облдст

Тазгодишнотоизданиена конкурса ще

продвлжи до 1юни, а официалното награждаванена победителите ще се проведе през
юни в сградатана Министерство на здравеопазването.
На церемонията ще бъдат връчени девет
награди; пр три във всяка възрастовагрупа, три .поощрения, помно във всяка вы-

растовакатегория, както и специалнанаграда най-доброприлагане на подхода
„Предай нататъК”.
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