ПМГ „Гео Милев“ с шестима областни победители от „Цветна олимпиада“
На 15.01.2015г. в ПМГ "Гео Милев" се проведе училищния кръг на образователната инициатива
„Цветна олимпиада“ - съревнование между ученици от 8 до 12 клас по български език и литература,
английски, немски и френски езици, математика и информационни технологии. В инициативата се
включиха 30 ученици от гимназията в състезанията по Български език и литература, Английски език,
Математика и Информационни технологии в съответните възрастови категории. Областните
победители в съревнованието бяха обявени и наградени от обществени личности, представители на
община Стара Загора и почетни членове на Сдружение „България си ти!“ на специална церемония в
залата на Младежки дом гр. Стара Загора.
Гости на награждаването бяха рок изпълнителката Милена Славова, която е и един от
учредителите на Сдружение „България си ти!“, г-жа Пенка Чавдарова, началник на отдел „Образование”
при Община Стара Загора, г-жа Райна Димитрова, експерт при РИО-Стара Загора, проф. Иван Въшин,
ИД Ректор на Тракийски университет, г-н Златко Танев, президент на “Лайънс клуб – Стара Загора –
Тракия”, г-н Олег Стоилов, председател на Търговско-промишлена палата – Стара Загора, г-н Любчо
Иванов от издателство “Просвета”, г-н Станимир Димитров, представител на верига хипермаркети
„Технополис“.
ПМГ "Гео Милев" се нареди на трето място от училищата-участници от област Стара Загора.
Отлично се представиха всички наши участници в надпреварата, а областни победители, които
ще представят училището ни и областта в националния кръг на "Цветна олимпиада", станаха:

1. Ивайло Пламенов Панайотов - 9 А клас - Математика
2. Ивайло Петров Петров - 9 А клас - Математика
3. Александра Севдалинова Стоянова - 12 Г клас - Математика
4. Александър Чавдаров Чернев - 9 А клас - Английски език
5. Иван Николов Луковски - 11 А клас - Английски език
6. Габриела Илиева Първакова - 11 А клас - Български език и литература

Нека да пожелаем УСПЕХ на победителите и на национално ниво!

