
Програма 
С духа на народните будители 

Ден на отворените врати в НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“ – 31.10.2012 г. 

 

от 16:00 часа – коферентна зала – Тържествено откриване 

от 16:45 часа – Мероприятия по предметни области 

етаж I I  

кабинет фоайе 12 16 

програма 

Изложба на ученически рисунки Викторина на тема „Българските будители и 
техните дела, запомнени и до днес“ 

Животът и дейността на братя Грим – представяне 
на немски език – X е клас 

Драматизация на баснята „Гарванът и лисицата“ – 
представяне на немски език – VIII б клас 

Драматизация на приказката „Синовете“ – 
представяне на немски език – VIII б клас 

Животът и дейността на Волфганг Гьоте – 
представяне на немски език – X е клас 

Баладата „Горски дух“ от Гьоте – представяне на 
немски език – X е клас 

Животът и дейността на Хайнрих Хайне – 
представяне на немски език – X е клас 

„Лорелай“ от Хайнрих Хайне – представяне на 
немски език – X е  клас 

Гатанки – представяне на немски език – VIII б клас 

Стихотворения – представяне на немски език – 
VIII е клас 

Възрожденски песни  

Ученически презентации на английски език, 
свързани с интересни факти от света, културата и 
историческото наследство. 
Участници – ученици от IX, X и XII клас 

от 18:40 часа – двора на гимназията – Атракция с цветни огньове и магични фонтани – представена от Мартин Кръстев Недялков 

 

 

 



 

 

 

 

от 16:00 часа – коферентна зала – Тържествено откриване 

от 16:45 часа – Мероприятия по предметни области 

етаж II II II 

кабинет 22 24 25 

програма 

Медът и пчелните продукти в нашия 
живот 
 

Състезание  “All for one!”  – отборно 
съзтезание за изготвяне на проект по 
зададена тема 
Участници – ученици от VIII  до XII клас 
 
Награждаване на победителите от :  

 Състезанието „Млад програмист“ 
 

 Състезанието “All for one!”   

Каква е формата на Вселената – хипотеза на 
Поанкаре. Защо поничката и чашата  за кафе са 
еднакви? – филмова прожекция 
 
Презентация на успехите по математика в НПМГ 
„Акад. Л. Чакалов“ през учебната 2011 – 2012 год. 

от 18:40 часа – двора на гимназията – Атракция с цветни огньове и магични фонтани – представена от Мартин Кръстев Недялков 

 

 

 

от 16:00 часа – коферентна зала – Тържествено откриване 

от 16:45 часа – Мероприятия по предметни области 

етаж III III III III 

кабинет 32 37 38 39 



програма 

Презентация за успехите по физика и 
астрономия през 2011 – 2012 учебна 
година 
 
Презентация на тема „Човекът и 
физиката“ 
 
Демонстрация на физични 
експерименти 

Презентация от фирма Интеграл  за 
академично ориентиране и 
обучение в чужбина. 
 
Дискусия на тема „Модерният 
човек в глобалния свят“. 
 
Конферентна връзка с успели 
възпитаници от НПМГ в европейски 
университети. 

Състезание по география Архитектурна работилница с 
ментор арх. Ивайло Петков от 
студио 10 am, под патронажа 
на Junior Achievement 
България   
 
Участници – ученици от IX а,  
IX б и X клас 

от 18:40 часа – двора на гимназията – Атракция с цветни огньове и магични фонтани – представена от Мартин Кръстев Недялков 

 

 

от 16:00 часа – коферентна зала – Тържествено откриване 

от 16:45 часа – Мероприятия по предметни области 

етаж IV IV IV IV IV 

кабинет 40 42 43 44 46 

програма 

Пиеса „В кабинета на 
духовете“ 
 
Стихотворение и есе 
 
Презентация на тема 
„Съвременни български 
химици будители“ 
 
Викторина 
 
Презентации по химия на 
ученици 
 
Изложба:  

 Постер 

 Комикс 

Презентации по 
химия на ученици  
 
Демонстрационни 
занимателни 
химични 
експерименти 

Постер сесия: 

 „Светът на 
химията“ 

 „Химиците се 
шегуват“ 

 
Презентация на тема 
„Насекомоядни 
растения“ 
 
„Въ6лшебна кутия“ с 
интересни и малко 
познати факти от света 
на биологията 
 
„Човешкото тяло“ – 
табло-пъзел 

Среща с актрисата Милена 
Червенкова 
 
Презентация на тема:  
„С духа на народните 
будители“ 
 
Литературно четене на 
авторски творби 

от 18:40 часа – двора на гимназията – Атракция с цветни огньове и магични фонтани – представена от Мартин Кръстев Недялков 

 


