ВИРТУАЛЕН ПРАЗНИК ПО СЛУЧАЙ 62 ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ
„ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“- ГР. БУРГАС
На 19.02.2021г. Професионална гимназия по туризъм „Проф. д-р Асен Златаров“
чества своя патронен празник. В училището е създадена организация за традиционно
празнично провеждане на разнообразни инициативи в реална и във виртуална среда,
които ще се състоят в периода от 19 до 22 февруари 2021г.
Празничната програма включва:
 Ритуално поднасяне на венец на паметника на патрона на училището проф. д-р
Асен Златаров, начален час 10:00 ч.
 Ежегодни състезания по професии:





Състезание “Най-добър Млад готвач“ - 19.02.2021 г., 8:30 ч. , кухни 2,3,4;
Състезание “ Млад хлебар-сладкар “ - 19.02.2021 г., 8:30 ч. , фурни 1,2;
Състезание “Най-добър Млад сервитьор“ - 19.02.2021 г., 9:00, кабинет № 5;

 Викторини:
 Викторина „Познавам нормите на българския книжовен език” - 19.02.2001 г,




14:00 ч., Microsoft Teams, ръководител г-ца Женя Гюлева
„Аз и парите“ - 22.02.2013 г., 10:30 ч., кабинет № 13, ръководител г-жа Мария
Тонева
Пътят на ученическото творчество през трудностите и красотата на английския
език- лично творчество – 22. 02.2021 г. , 9:20 ч., Microsoft Teams, ръководител гжа Ваня Тунева-Юнгарева
Викторина „Калейдоскоп на професиите“ - 19.02.2021г., 15:30 ч., Microsoft
Teams, ръководител г-жа Еожени Иванова


 Изложби:
 Изложба „Домашното огнище и съдове за приготвяне на храна в българското





семейство“ - 15-19.02.2021г., фоайето на ПГТ, ръководител г- жа Анна
Тодорова
Изложба „Велики личности философи” в коридора на четвърти етаж на
гимназията, ръководител Веселин Гръцманов
Изложба „Биологията - интересна и достъпна“ – модели на клетки и органи,
изработени от ученици от VIII и IX кл.- 19.02.2021 г., в коридора на втория етаж
на ПГТ, ръководител г-жа Радостина Костова
Виртуална изложба „По следите на историята – разкази в снимки“, 19.02.2021 г.,
ръководител г-жа Ива Миткова-Ангелова

 Презентации и видеоклипове:
 Презентации по хотелиерство и предприемачество, изработени от ученици по



време на ОРЕС - 19.02.2021г., панорамен дисплей във фоайето на ПГТ,
ръководители г-жа Христина Гоцева и г- жа Соня Динева
„От трапезата започва възпитанието“ - 19.02.2021г , ръководител г-жа Анна
Тодорова
Пътят на ученическото творчество през трудностите и красотата на английския
език– виртуална презентация на ученически съчинения на тема: Being Onlive,





Staying Online и игра в стил акростих , 22.02.2021 г., 9:20 ч., Microsoft Teams,
ръководител г-жа Ваня Тунева-Юнгарева
„Вдъхновение с четка и перо“ – един различен прочит на Елин-Пелинови творби
с участие на ученици от X A клас, ръководител г-жа Румяна Желязкова
Рецитал от стихове на български, руски и английски език – ученици от XII A и
XII Д клас., ръководител Магдалена Шипковенска
Виртуален урок „Туристически дестинации в Бавария“ – ученици от IX А клас,
19.02.2021г., Microsoft Teams, с ръководител г-жа Петя Динева

Ръководството на Професионална гимназия по туризъм кани всички свои бивши и настоящи
колеги, ученици , родители и съмишленици да споделят виртуалната празнична програма на
училището.
Бъдете здрави!

