Много висока оценка за грамотността на учениците от Математическата в
Казанлък

„Зеленият отбор“ на учениците от 6 клас на ППМГ „Никола Обрешков“ в
Казанлък стана победител в състезанието по грамотност на Института по
български език към БАН под надслов „Написаното остава. Пиши правилно!“.
Състезанието е част от Националната кампания на института в рамките на
Седмицата на българския език и четенето. Целта на състезанието е да се
покаже на учениците, че изучаването на българския език може да е интересно
и лесно, както и да се поощри желанието за четене.
Математическата гимназия в Казанлък е единственото училище от област
Стара Загора, избрано от научните работници от БАН за проверка на
грамотността на учениците и знанията им по българска граматика.
С пет точки преднина отборът на „Зелените“ победи отбора на „Жълтите“ и с
10 отбора на „Червените“. В състезанието участваха три отбора от
шестокласници от гимназията, с по 6 състезателя във всеки.
В рамките на един учебен час учениците трябваше да отговорят под формата
на игра, носеща им различни точки на въпроси от няколко сфери на
българския език, които са част от учебния материал: пароними, правопис,
граматика, чужди думи, семантични фразологизми и игра с публиката.
Времето за отговор на всеки въпрос за участниците бе 1 минута.
Оспорвана надпревара, креативни и оригинални отговори, логика, интересни
хрумки и истински хъс за победа, белязаха духа на състезанието.
В края му представителите ан БАН и РИ на МОН дадоха изключително
висока оценка за нивото на грамотност на учениците от 6 клас на ППМГ в
Казанлък, които за пореден път доказват и показват, че няма как да си добър
учен, физик, математик, новатор и откривател, ако не си грамотен човек.

Учениците се справиха блестящо, е оценката на директора на гимназията
Красимир Дамянов.

Зам. кметът на община Казанлък Цветолина Цветова също подкрепи
шестокласниците в представянето им пред научните работници от БАН.
На финала на „Написаното остава. Пиши правилно!“ всички участници
получиха книги, тениски и рекламни шапки, а училищната библиотека бе
обогатена като дар от организаторите с много нови книги- българска и
световна литературна класика.
През май тази година ученици от гимназията спечелиха и национални
награди от участието си в състезанието по български език и литература
„Стъпала на знанието“.
В рамките на кампанията в училищата в община Казанлък се провеждат
различни прояви, имащи за цел да поощрят и насърчат знанията по
български език и литература, съобщи зам. кметът Цветкова.
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