ПРОГРАМА

Февруари
 Маратон на четенето посветен на Николай Хайтов

Март
 В навечерието на Седмицата на гората открит СТЕМ урок на тема
„Очарованието на гората“.
Представяне на СТЕМ урок по лесовъдство, дендрология, физика
и информационни технологии с 10 „в” клас.

Юни
 Обявяване на конкурси: за литературни творби, за рисунки, за
колажи, за макети на учебна тематика и презентации
Теми за литературния конкурс: „С обич към Хайтов” и „Хайтов в
душите и сърцата”

15 юли
 Изготвяне на юбилеен алманах „Нашето училище в спомени и
снимки”
 Изготвяне на презентация посветена на 100 години от рождението
на Николай Хайтов

15 септември
 Откриване на учебната година с акцент годишнините и тъжествен
водосвет.
 Новоизградената алея в двора на гимназията да бъде кръстена на
писателя и патрон на гимназията Николай Хайтов. Да се засадят в

чест на годишнините Sorbus aucuparia и Cotoneaster horizintalis и
да се постави юбилейна плочка.
 Провеждане на филмов маратон и викторина по творби на Хайтов
с ученици в часа на класа.
 Час на класа, който е посветен на рожденият ден на Николай
Хайтов. Представяне на предварително подготвени презентации.
Октомври/Ноември
 Кръгла маса на тема: „С хайтовски дух към стогодишнината си
вървим” в Младежки дом град Варна
 Юбилеен педагогически съвет и връчване на 95 медала за
учители, ученици и личности с принос за училището
 Послание към поколенията








11 ноември
Кампания „Да залесим 95 фиданки” с ученици от специалност „
Горско и ловно стопанство” в района на град Варна
Училищно шествие до мястото за провеждане на тържеството.
Химн на гимназията.
Kоктейл и изложба на бивши възпитаници на гимназията преди
тържествената програма за патронния празник
Сценки с ученици по произведения на Хайтов
Изложба на Елица Гигова „Родопския свят на Хайтов”
Специален гост на патронния празник на училището Мариус
Куркински и „Черното пиле” по Хайтов

16-17 октомври
 Участие в конференция посветена на 100- годишнината от
рождението на Николай Хайтов.
Доклад на тема: „Значението на творчеството на Хайтов за
духовното израстване на българите и за съхраняване на
българската духовност”

