
ПМГ "АКАД. БОЯН ПЕТКАНЧИН" - гр. ХАСКОВО 

ПРОГРАМА 

ЗА СЕДМИЦАТА НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ - 2018г. 
 

16 април /понеделник/ 

Ден на математиката, информатиката и информационните технологии 
от 09:00  Презентация на училището и брошура, фоайе, 3 етаж 

10:35-10:55  Изложба на изображения, група по Компютърна графика и 11 клас, 

преподаватели – Коля Петрова и Веска Петкова, Компютърна зала 7, 3 етаж 

10:55 – 11:40 ч. Провеждане на викторина със занимателни въпроси по информатика, 

Компютърна зала 7, 3 етаж 

11:50-12:35  Представяне на проекти, участвали на областен кръг на олимпиадата по ИТ, 

   Компютърна зала 7, 3 етаж 

12:45-13:30 "Математиката-лесна, вкусна и интересна", открит урок в 6 клас, 

преподавател – Татяна Клисарова, 3 етаж, кабинет по математика 305 

13:40 – 14:25  Представяне на дейности на група по интереси „Maincraft codebuilder“, 

преподавател – Гергана Петрова, Компютърна зала 7, 3 етаж 

 

17 април /вторник/ 

Ден на езиците 

9:50-10:35  Открит урок по английски език с 12 клас, 

преподавател – Веселина Габарова, 2 етаж, кабинет по английски език 206 

10:35 ч.  "Русский уголок" (кът по руски език), 

преподавател – Екатерина Тодорова, фоайе, 1 етаж 

10:35 ч.  Кът по немски език, преподавател – Петя Даскалова, фоайе, 3 етаж 

10:35 ч. "GB срещу BG - сладки изкушения и остроумни размишления (върху живота)", 8д 

клас, преподавател – Веселина А. Иванова, фоайе, 1 етаж 

10:35   Табло и макет на училището, 6 клас, 8 а клас, 

преподавател – Галя Тодорова, фоайе, 2 етаж 

 

18 април /сряда/ 

Ден на природните и обществените науки и екологията 
9:50 – 10:35 "Модели на молекули и химични експерименти", преподавател – Дарина Коларова, 

 лаборатория по химия, 2 етаж 

9:50 – 10:35  „От преподаването към ученето“, проект на 10 в клас по философия 
преподавател – Веселина В. Иванова, кабинет по философия 109, 1 етаж 

10:35 – 10:55 Здравословен базар, посветен на Деня на земята, 

преподавател – Христина Пецова, 

 фоайе, 2 етаж 

Изложба на макети, преподавател – Велина Костова, кабинет по биология, 2 етаж 

10:55 – 12:35  Изложба нумизматика, 9а клас и 11в клас, 

преподаватели – Кирил Киров и Радка Латева, кабинет по география 110, 1 етаж 

11:50 – 13:30 Демонстрация на използване на добавена реалност в часовете по физика, 

преподавател – Ваня Влашинска, кабинет по физика, 2 етаж 

12:45 – 13 30 ч. „Седемте чудеса на света“, проектна работа на 5 клас, 
Преподавател – Антоанета Никова, кабинет по история 111, 1 етаж 

13:40 – 14:40  Начало на изграждането на Еко класна стая, 

участват ученици и преподаватели, двор на училището 
 



19 април /четвъртък/ 

Ден на извънкласните дейности 
от 9:00 Панаир на ученическите клубове, Ученически съвет 

9:50 – 10:35 Математически пътешествия, 5 клас 

Публична изява на група по интереси "Приложна математика" 

към проект "Твоят час", ръководител Юлия Кръстева, 

 кабинет по математика 302, 3 етаж 

12:45 - 13:30 "Кой е по-по-най- пресмятай и узнай", математическо състезание, 6 клас, 

 Публична изява на група по интереси "Математически таланти" 

към проект "Твоят час", ръководител Татяна Клисарова, 

 кабинет по математика 305, 3 етаж 

12:45 – 13:30 ч. „Географията – забавна и интересна“, 11 клас 
 Публична изява на група по интереси "Занимателна география" 

към проект "Твоят час", ръководител Радка Латева, 

 кабинет по география 110, 1 етаж 

13.30 Общуването – начин на употреба, обучение на ученици 

адв. Таня Стойнова 

 

20 април /петък/ 

Патронен празник на гимназията 

9:00-9:30 Патронен празник, официална част, двор на гимназията 
9.30-10.00 Финал на надиграването, двор на гимназията 

от 10.00 Клуб „Дарител“ и школа „Шарено“ в центъра на града, творческа работилница за 

всички възрасти, демонстрация на дейностите на клубовете 

10:00-10:30 Викторина „Аз обичам ПМГ“, Ученически съвет, фоайе, 1 етаж 

от 10.30 „Игрите на баба и дядо“ за 5,6, и 7 клас и школа по „Етнография“, 

ръководител Антоанета Никова, двор на гимназията 

от 10:30 Литературно четене, Петя 9 клас и Ели Видева 

 Кабинет по литература 203, 2 етаж 

от 10:00 Видео урок по история, клуб „Родолюбие“ 

преподавател – Дияна Славова, кабинет по история 114, 1 етаж 

от 10:00 Волейболен мач, салон по ФВС 

11:30 – 12:30  Дейности по изграждането на Еко класна стая, 
участват ученици и преподаватели, двор на училището 


