Математически, езикови и творчески конкурси, куизове,
изложби и вълнуващи срещи в програмата за 50 години
ППМГ “Акад. Никола Обрешков“
сряда, 07 април 2021

Математически, езикови и творчески конкурси, куизове, изложби и вълнуващи срещи с успели бивши
възпитаници са включени в програмата за 50 години ППМГ “Акад. Никола Обрешков“ - Бургас.
Събитията, с които ще бъде отбелязана годишнината, стартираха през месец март с най-популярния
международен конкурс по руски език „Русский медвежонок – языкознание для всех”, състезание по
информатика, конкурси по творческо писане на английски език и за създаване на стихотворение/
импресия на тема „Моето училище“, за есе, колаж и клип.
През април е предвидено да бъде представена изложба с художествени творби на бивши и настоящи
възпитаници на гимназията и експозиция на географски обекти. Ще се проведат състезания по
природни науки, дебати с възпитаници на други гимназии и състезания по математика за различна
възраст.
„Моите красиви спомени за гимназията“ /„Meine schönen Erinnerungen an das Gymnasium“/ е
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инициатива, в която ще се включат дванайсетокласници от паралелките, изучаващи немски език. Те ще
разкажат своите забавни и вълнуващи истории на езика на Гьоте.
Ученици от 7 до 10 клас на елитната гимназия са организирали изложба на тема „Заедно в Европа“, в
която ще бъдат представени географски модели на държавите членки на ЕС.
Реплики на предмети от бита, оръжия, накити, култови фигури, писмени знаци и религиозни символи от
Праисторическата и Античната епоха ще бъдат представени в друга експозиция - „Археопластики“.
Предметите са изработени от глина и са творчески работи на възпитаници на гимназията.
Ученици от пети до седми клас пък ще вземат участие в Първи исторически куиз на ППМГ “Акад. Никола
Обрешков“.
50-годишният юбилей ще бъде отбелязан и с разнообразни спортни събития: турнири по тенис на маса
и шах за Купата на директора на ППМГ „Акад. Никола Обрешков“, демонстративна приятелска среща по
баскетбол, с участието на бивши и настоящи възпитаници на гимназията. През май ще бъде представен
и филм „Спорта през годините“, посветен на успехите на възпитаници на гимназията.
Интригуваща игра, в която учениците ще могат да разгадават интересни факти за града чрез знанията
си по история,география,и математика също е включена в програмата. Тя е озаглавена „Опознай Бургас
и ППМГ “Акад. Никола Обрешков“.
В края на месец май ще бъде представен рециталът „Обичам те, българска реч“ и театралната пиеса
„Радини вълнения“, с участието на ученици от 7 клас.
Специално за годишнината е подготвен филм „ППМГ - училище за таланти“, който ще бъде показан в
зала НХК на 25 май.
Сред впечатляващите инициативи, включени в програмата, е изработването на споменик с лични
архиви от бивши възпитаници и преподаватели на гимназията, празничен концерт в Летния театър и
издаване на юбилеен е-вестник.
Вдъхновяващи и вълнуващи срещи с изявени възпитаници на ППМГ „Акад. Никола Обрешков“, които в
момента са студенти или преподаватели в Кеймбридж, Оксфорд, Харвард и други световно известни и
престижни образователни институции, са включени в богатата програма за отбелязване на 50 години от
създаването на елитното училище.
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