
„И ний сме дали нещо на света”!  

 

ПРОГРАМА НА ПРАЗНИКА 

 

Всички инициативи, дейности и прояви се посвещават на: 

 

1200 години от рождението на Свети Методий (ок. 815-885) 

185 години от рождението на Григор Пърличев (1830-1893) 

175 години от рождението на Екзарх Йосиф (Лазар Йовчев) (1840-1915) 

145 години от рождението на Антон Попстоилов (1869-1928) 

 

м. февруари 2015 г.  

Обявяване на ученически конкурси: 

1. Ученически конкурс за литературна творба „Като  феникс от пепелта...”. 

2. Ученически конкурс за музикална творба и творба на изобразителното изкуство. 

3. Ученически конкурс за мултимедиен продукт на английски, немски, испански и френски  

език. 

м. март 2015 г.   

 6 март, 17:00 часа - Откриване на четвърта международна онлайн конференция на учители 

по немски език.   

6 март - Изложба в Гимназията на ученици по проект „Успех”. 

17 март - Концерт  „25 години паралелка „Музика”. 

18 март - Проект „Успех”- информация за „Моят род” за юбилеите.  

25 март - Рецитал на любовната лирика „Любов - магическа реалност” в Радио Благоевград.     

15-30 март  - Изложба в арт салона на Радио Благоевград на ученици от 11. клас. 

Обявяване на конкурс за изготвяне на презентация на тема: „И ний сме дали нещо на света”, 

посветен на 135 – годишнината от основаването на Българската мъжка гимназия „Св.св. Кирил 

и Методий” в гр. Солун 

  



м. април 2015г.  

14 април, 12:00 часа - Откриване на изложба в Община Благоевград „Градове и пейзажи в 

Германия”.  

11-25 април - Откриване на изложба на учениците от 12. клас. 

22 април - Ден на Земята. Засаждане на 14 фиданки  за всяко десетилетие по една –   

20-27 април 2015 г. Театрална седмица: 

НХГ, Хорова зала -  представления на театралните трупи по Проект „УСПЕХ” и СИП. 

20-27 април - Седмица на отворените врати в НХГ „Св. св. Кирил и Методий” 

25.04 - 09.05.2015г. - Участие в инициативата на Община Благоевград- „Училище на годината”. 

29 април: 

 Викторина, посветена на 135-годишнината на Гимназията. Място на провеждане-  

Исторически музей - отг. Х. Митева, Куколев  

 Изложба- „30 години паралелка „Изобразително изкуство”- изложба с картини от 

архива на  изявени бивши ученици в НХГ -  отг. учителите по изобразително изкуство     

30 април:  

 Поздрав от приятели - концерт на Биг - Бенд Благоевград с участие на ученици на 

Гимназията.  

 Среща на писателя Деян Енев с учители и  ученици в седми клас от Благоевград 

(съвместно с РИО на МОН). 

м. май 2015 г.   

Кирило - Методиеви дни на културата 

07 май - Среща на училищното ръководство, на учители и бивши възпитаници на училището 

с медиите. 

08 май: 

 Ден на ученическото самоуправление- отг. Калибацева.  

 Концерт на победителите в конкурса „Звезди в радиото” на открита сцена пред Община 

Благоевград - съвместна инициатива на Радио Благоевград и НХГ „Св. св. Кирил и 

Методий”. 

09 май - Ден на Европа - „Нашето място в Европа”.  

11 май  - Празник на светите равноапостоли Кирил и Методий: 

 8:30 часа, централно фоайе в НХГ -  „Час по България”. Запознаване на 

осмокласниците с историята на училището. 

 Училищна библиотека. Представяне на юбилеен сборник “Светилник”, съдържащ: 



- добри педагогически практики и учителски иновации; 

- научно и художествено творчество на ученици. 

 9:30 часа - Спортни състезания по футбол и волейбол за купата на Гимназията. 

Излъчване на клас победител и носител на купата 

 15:30 часа -  Тържествен педагогически съвет. 

 16:30 часа - Полагане на цветя на паметниците на Кирил и Методий и на Кузман 

Шапкарев в двора на училището.  

 Тържествено богослужение за здраве и успех в училищното дело за училищната 

общност на НХГ  „Св. св. Кирил и Методий” /бивша Солунска/ в двора на училището.  

 Освещаване икони на Св.св. Кирил и Методий.  

 Освещаване на училищното знаме.  

 Шествие от двора на църквата до зала „Яворов - (полагане на цветя на паметника на 

Гоце Делчев. 

 18:00 часа, зала „Яворов” - Празничен концерт с участието на групи и състави от 

училището и града. 

18 май - излъчване на Кирило - Методиева паралелка от девети клас. 

24 май - Ден на българската писменост, просвета и култура 

Двор на училището - Традиционна церемония за отбелязване на Деня на българската 

просвета и култура и на славянската писменост и за изпращане на учениците от випуск 

2014/2015г.  

ЦГЧ - Тържествено шествие на випуските на НХГ 

25 май - Абитуриентски бал  

 

Заповядайте на мероприятията  

организирани по повод 135 години от основаването в  

гр. Солун на първата българска гимназия в Егейска 

Македония - Българска мъжка гимназия „Св. св. Кирил и 

Методий”, чийто наследник е днешната НХГ ”Св. св. Кирил 

и Методий” - гр. Благоевград. 

 


