
4

2 конкурс
за ученическо творчество в
областта на словото

3Изпрати свой авторски текст за училището ни, който да
превърнем в песен!
В конкурса можете да участвате с повече от един текст и имате
уникалния шанс да чуете песента с него на официалната
церемония по повод 65-годишнината на гимназията ни.
Текстовете изпращайте на адрес:  
m.kochova@egiv-plovdiv.bg  
  

 Предайте картината си на г-н Тодор Панайотов
Сканирайте творбата си и я изпратете на имейл: e.varzilova@egiv-plovdiv.bg, за
да бъде публикувана в сайта за талантливите ученици в ЕГ "Иван Вазов".  За
целта посочете: име и фамилия, години, клас, как е озаглавена творбата  ви и
категорията, в която се състезавате.

За да участвате в конкурса:
1.
2.

  

1
14:40 часа в КИНОЗАЛАТА на ЕГ "Иван Вазов"
РЕГИСТРИРАЙ се ТУК през ученическия си профил
При въпроси: e.varzilova@egiv-plovdiv.bg

65 години
 

ег "иван вазов"
пловдив

за роли в спектакъла за патронния
празник на гимназията       15. 02. 2023

Конкурси

кастинг

Изпрати свой авторски текст (стихотворение, разказ, есе) и
участвай в конкурса за подбор на текстове за ЮБИЛЕЕН АЛМАНАХ.
Текстовете - можете да участвате и с повече от един -
изпращайте в дигитален формат на адрес:  
m.kochova@egiv-plovdiv.bg 
  Краен срок: 31. 03. 2023 

конкурс
за текст за песен за училището ни

конкурс
за любителите на изобразителното изкуство на
тема: "миг от живота на ег "иван вазов"

В конкурса можете да участвате с повече от една творба в следните категории: живопис,
рисунка, колаж, компютърна графика.  Избрани от жури творби ще бъдат включени в
постоянна изложба в ЕГ "Иван Вазов" по повод  65-годишнината на гимназията ни .
Награждаването на победителите в конкурса ще се проведе на официалната церемония по
повод  годишнината.

Краен срок: 28. 02. 2023 

Краен срок: 10. 06. 2023 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCEqNgpygg8bmman0IGHTGymw4g5EnNyS86xFgyQaB__ddQQ/viewform?usp=sf_link


5
"Любими моменти"
"Моят клас"
"С любим учител"
"В делника"
"В празника"

Можете да участвате с повече от
едно видео във формат mp4 в
следните категории:

6
съревнование между  паралелките 

Краен срок: 31. 05.2023 

Специално жури ще отличи победителите във всяка от категориите. Кадри от  видеата ще
бъдат използвани в официалната церемония по повод 65-годишнината на гимназията ни,
когато ще наградим и отличените участници.

снимки;
интервю в писмена форма;
видео запис на интервюто;
скъпи "реликви", които пазят

Да създадем виртуален музей на гимназията "ЕГ "Иван Вазов"
през годините" със спомените на бившите ученици, учители,
директори. Открийте ги и съберете разкизите им в:

за кратко видео 
Конкурси конкурс

Краен срок: 31. 05.2023 
Изпращайте видеата си на адрес:
k.galabov@egiv-plovdiv.bg

Отличени ще бъдат три паралелки, които са събрали най-
голям брой и най-разнообразни материали (текстове,
аудио и видео файлове, снимки) в съревнованието. 
Изпращайте ресурсите си, като запишете имената си,
кратко описание на ресурса и паралелката си, на имейл: 
e.varzilova@egiv-plovdiv.bg 

патронен празник
Празничен спектакъл
туристическа обиколка: “По стъпките на Вазов в
Пловдив”

събития

ег "иван вазов" На театър

"среща на поколенията"
Среща разговор с участието на родители, ученици и
учители

"Хроники на вазовия род"
среща разговор с автора на книгата катя зографова -
литературовед, писател, директор на музей "никола
вапцаров"



събития

поредица на училищното радио: 

интервюта с настоящите учители в Ег "иван вазов"
        "на какво ме научиха моите ученици"

любимият роман на ег "иван вазов"
поредица от инициативи, свързани със седмица на отличените
романи

спортна седмица
състезания на отборите по футбол, волейбол,
баскетбол и тенис на маса в ег "иван вазов"  с
гостуващи отбори
с участието на гостуващи изявени в
национален мащаб  спортисти от пловдив,
както и с изявени спортисти - бивши и
настоящи възпитаници на ег "иван вазов"

Успешните възпитаници на ег "иван вазов"
прожекция на филм - дело на учениците в ЕГ "Иван Вазов"

ег "иван вазов" пътува
дигитална летописна книга за
пътешествията на  педагогическия
състав през годините

65 години
 

ег "иван вазов"
пловдив, 2023 г.

Празнично отбелязване на 
65-годишнината на ег "иван вазов" с
открит урок: 
"Историята, която ние заедно пишем"


