
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

19  АПРИЛ - Откриване  на  празника  по  
училищната  радиоуредба;  Изложба  на   
икони, изработени от учениците от клуб 
„Иконопис” по проект „Твоят час”; фоайе на  
училището - II етаж 
20 АПРИЛ - Изложба  „Значими открития   
във физиката” и минифизична лаборатория 
„Науката около нас” - клуб „Млад физик” по 
проект „Твоят час”; училищен двор, 11ч. – 13ч. 
22 АПРИЛ – Поход  до  „Бенковската  пещера”  
и паметника  на  Нею  Крачунов - учениците от 
клуб „Млади възрожденци” 
24 АПРИЛ  - „О времена, о нрави!”- „Съдебен 
процес” по романите „Дядо Горио” и „Бел Ами” 
с участието на ученици  от  IX и X клас;  
фоайето на училището, 1130 ч. 
24 АПРИЛ  - „Математиката – лесна  и  инте-
ресна” - съвместна  изява  на  групите  по  ма-
тематика  по  проект  „Твоят час”; каб. №1, 1730   
 

26 АПРИЛ - Симулативен съдебен процес с участието на ученици от клуб „Гражданско  
образование”; съвместна изява с Районен съд – гр. Тетевен, 1400 ч. 

27 АПРИЛ – „Еволюцията е факт” - открита практика по биология и здравно  образование  
с  учениците от XIб клас; кабинет по биология и здравно образование, 1300 ч. 

 29 АПРИЛ – „Сървайвър сред природата” – тренинг с родители и ученици от „Клуб по еко-
логия  и туризъм”  по  проект „Твоят час”; парк „Адреналин”, 1400 ч. 
 

ПРАЗНИЧНА ПРОГРАМА 

19 април – 29 април 2017 г. 

 

25 АПРИЛ 
1000 ч. – Откриване  на  патронния  празник в  
Средно училище „Георги Бенковски”; 
поднасяне  на  цветя  на  паметника  на   
Георги Бенковски; изпълнения  на  мажоретния  
състав  и  училищния  хор; връчване  на  
плакети  и  грамоти  на  изявени  учители  и  
ученици 
1030 ч. - Състезание  „Ние  обичаме  България”-
съвместна изява на литературен клуб   „С ма-
гията на словото”, „Клуб за утвърждаване и 
популяризиране на българската историческа 
памет и традиции”, Фолклорен клуб по проект 
„Твоят час”;   фоайето на училището  
1030ч. - Арт ателиета на открито с участието на 
учениците от клубовете „Млад предприемач” и 
„Декупаж”  
1030ч. – Рекламен щанд „Тетевен – градът под 
слънчевия камък” - възможности за развитие 
на туризма в община Тетевен  
1100ч. – „Всички заедно за спорта” - спортни 
състезания; спортните площадки в училищния 
двор 
1200ч. - Празничен коктейл с участието на 
ученици от професионалната паралелка 
„Организация на хотелиерството”; фоайе на 
училището – II етаж 
 


