Европейска нощ на учените - Плевен, 2017
Нощта на учените е инициатива на Европейската комисия, която се провежда за 11-ти път
в България. Проявите и дейностите имат за цел да представят работата на учените пред
широката общественост и да привлекат младите хора към научна и изследователска
кариера.
Темата на Нощта на учените – Плевен 2017, която се проведе на 29 септември 2017 г., е
„Спортът – най-доброто срещу ежедневието на стреса“.
На 16 септември – събота в 08:30 ч. в Спортния комплекс на Медицински университет –
Плевен, ученици от Математическа гимназия “Гео Милев” участваха в „Маршрутите на
здравето“ заедно с ученици от още четири училища и студенти. Събитието е част от
„Европейската нощ на учените“ с организатор Медицински университет – Плевен и се
провежда изцяло с подкрепата на Община Плевен. Участници в мини турнири по
волейбол и баскетбол бяха Василена Борисова от 11д клас, Добромир Петков от 10д клас
и Атанас Андров от 10 г клас. Вторият „Маршрут на здравето“ беше изпълнение на йогаупражнения и ритмична гимнастика, като доказано средство срещу стреса. Участваха
Екатерина Ядкова и Ива Паунова от11д клас. Участниците в третия лъч от „Маршрутите на
здравето“ Владимир Манолов - 11д и Румен Кънчев от 10д клас проведоха тренировка в
един от фитнес клубовете – партньори на университета.

В 10:00 часа всички участници в лъчовете се срещнаха на пл. „Възраждане“, където се
проведе общоградско тържество с официална част и изпълнения на Северняшкия
ансамбъл за народни песни и танци "Иван Вълев" и Спортен клуб Дъга. Накрая всички
участници се включиха във флаш-моб на "BG-Бъди активен".
На 29 септември нашите ученици продължиха своето участие с представяне на любимия
си спорт и полезното му действие върху здравето.

Трите отбора с компютърна презентация, постери, стихотворение и етюд показаха и
обосноваха реакционната и оздравителна функция на спорта, ролята му за постигане и
поддържане на добра физическа форма.

Те отговориха на въпросите на журито и получиха неговата висока оценка.

Организаторите на проявата наградиха Чавдар Лалов от 11а клас, който завоюва две
престижни награди на Европейския конкурс за млади учени (EUCYS), проведен от 22 до 27
септември в Талин.

