
ДЕЙНОСТИ ЗА ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА ПАТРОННИЯ ПРАЗНИК 

на ПГРЕ „Г. С. РАКОВСКИ“ – БУРГАС 

12.05.2021 

 

1. 200 изречения за Раковски, отговор на въпроса „Какво е за мене Раковски?“  на 

ученици от гимназията. Оформяне на табло в къта на Раковски.  

Отг. МО по БЕЛ  

2. Вътрешноучилищен литературен конкурс за написване на стихотворение, разказ, 

есе, писмо, посветени на личността и делото на Г. С. Раковски. Издаване на 

електронен вестник с най-добрите материали. 

Отг. МО по БЕЛ 

3. Създаване на презентация за личността и делото на Г. С. Раковски и игра в 

приложението Кахут, които да бъдат предоставени на класните ръководители за 

тържествения час на класа. 

Отг. МО по ОНГО 

4. Създаване на електронна библиотека с QR кодове, отвеждащи към материали в 

мрежата, свързани с личността и делото на Г. С. Раковски. 

Отг. Ученически съвет 

5. Среща на ученици от 10. клас с Иван Тренев в платформата Гугъл Мийт. 

Предоставяне на линк към записа на срещата на класните ръководители за 

споделяне на информацията с останалите ученици. 

Отг. Зорница Бубова 

6. Създаване на видео с ученици от гимназията, които споделят 200 интересни факта 

за Раковски във формата „Знаете ли, че...? 

Отг. Ученически съвет 

7. Провеждане на тържествен час на класа – присъствено или онлайн в зависимост 

от випуска – посветен на Раковски. Всеки класен ръководител решава как да го 

организира: презентация, състезание, викторина, срещата с Иван Тренев, 

поднасяне на цветя на паметника на Раковски и др. 

Отг. Класните ръководители 

8. Изложби на ученици от гимназията от групите за профилирана подготовка в 

11.клас и ЗИП в 12.клас по изобразително изкуство с портрети на Раковски, икони 

и пейзажи. 

Отг. Ася Петрова, Стамен Парушев 

9. Издаване на електронен вестник „Абитуриент 21“ 

Отг. Катя Иванова 

10. Изпращане на випуск 2021 в двора на гимназията. 

Отг. Г. Богданов, Н. Железчева 

11. Тържествен благотворителен концерт в летния театър. 

Отг. Виктория Димова и Атиа Андонова 


