
ПРОГРАМА  

ЗА ЧЕСТВАНЕТО НА 50-ГОДИШНИЯ ЮБИЛЕЙ    

НА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „БАБА ТОНКА“ – РУСЕ 

I част - Началото 

18 март  

13:45 – Тематичен час на класа, посветен на патрона на гимназията – Баба Тонка – 

във всички класове 

14:45 - Откриване на обновения училищен музей 

20 март 

14:00 ч. – Строяване на всички класове за поднасяне на венец на паметната плоча 

пред гимназията.  

14:45 ч. – Посещение на къщата музей „Баба Тонка“, полагане на венци пред 

паметника на патрона на гимназията – (5. – 8. клас) 

21 март - 18:30 ч. – Благотворителен Математически бал – хотел „Рига“ 

23 март - 11:00 ч. – Математически юбилеен съвет – Арена ОЗК 

25 март – 14:00 ч. – Традиционната изложба на ученици от МГ „Баба Тонка“ -  

Художествена галерия на ул. „Борисова“ № 39 

28 март – МГ „Баба Тонка“ – провеждане на Пролетните математически състезания 

28-29 март – „Култура и литература на пограничността по остта Север-Юг“ – 

гостуват ученици и учители от гр. Неделино 

4 април - Участие на ученици от МГ „Баба Тонка“ в Арнаудовите четения за 

младежи – Регионална библиотека „Любен Каравелов“ 

4 април – „Математическа Атака“ – традиционно математическо състезание 

21–23 април - 100–годишен юбилей на ТТ „Магим“ с „Михал Мишкоед или Как 

огледалата загубват художеството си“ от Сава Доброплодни“ – представления в 

зала „Русе“ 

II част - Продължението 

24-25 април – Ден  на отворените врати „На гости на „МАГИМ“  

м. април – Представяне на книгата „По немирните стъпки на времето. Напред към 

началото. 100 години ученически театър в Математическа гимназия „Баба Тонка“ – 

град Русе“. Автор: Ася Кулева  

9 май – Провеждане на математическо състезание „Млади таланти“ 

11 май – Конкурс за ораторска реч в МГ „Баба Тонка“ 

13 май – Пролетно математическо надиграване – училищен двор 

15 май – Юбилейна литературна конференция с участието на проф. Радослав Радев 

– представяне на 15 доклада на литературни теми; сценични интерпретации на 

литературни творби – Доходно здание, камерна зала 

21 май – Ден на отворените врати в МГ „Баба Тонка“ 

24 май – Тържествено изпращане на випуск 2020-а 

м. юни - „Култура и литература на пограничността по остта Север-Юг“ – учители и 

ученици от МГ „Баба Тонка“ гостуват в гр. Неделино 


