Училищен вестник на Гимназия с преподаване на чужди езици - град Плевен

Международен
проект „Млади
Европейци – заедно за едно подобро бъдеще”
През месец август
2012г. ГПЧЕ – гр.
Плевен за пореден
път спечели международен проект
по програма Коменски, с ръководител и международен
координатор - г-жа Марияна Крачунова, учител по математика в същата
гимназия.
Работата по проекта под наслов „ Млади Европейци – заедно за едно подобро бъдеще” ще се осъществява в
партньорство с 8 училища от Франция, Белгия, Дания, Литва, Испания,
Италия и Турция. Целта е: ученици и
учители от цяла Европа да работят заедно, за да допринесат за едно подобро бъдеще за всички.
Изучаването на културните прилики и
разлики би трябвало да ни помогне да

насърчим
междукултурни диалози в
нашите училища и
местни общности.
Държавитепартньорки ще споделят
своя опит и идеи в
различни области на
проучване:
европейска идентичност,
преодоляване
на
различните стереотипи, културни реалности, доброволен труд за изглаждане на различията
и солидарността между поколенията,
научни иновации, повишаване осведомеността на хората относно спестяването на енергия и как да бъдем разумни потребители.
Проектът се основава на идеята, че
младежта на Европа и възрастните
имат моралното задължение да работят за създаването на един здравословен и приятен свят за бъдещите поколения.
Стр. 3

Брой 6

Двустранен двуезичен международен
проект „Обучение за
активно европейско
гражданство”
В проекта „Обучение
за активно европейско
гражданство” ще участват екипи от ГПЧЕ –
гр. Плевен и от училище в Жидикай, Литва.
Новината за спечелването на този проект дойде през месец август 2012г. Ръководител на проекта е г-жа Марияна Крачунова – учител по математика в ГПЧЕ.
Проектът има за цел да подпомогне развитието на устни и писмени комуникативни умения на английски в работни
срещи, както и чрез медиирана комуникация( за развитие на писмени комуникативни умения). Всичко това ще стане
онлайн и чрез материали в писмен формат, които са направени по време на
срещите.
Темите, по които ще се работи, са:
- Личното пространство: живот,

Септември 2012г.

междуличностни
взаимоотношения
и особеностите на
юношеството;
увеличаване
на
мотивацията
за
директната междуличностна комуникация пред
виртуалната.
Представяне
на
алтернативи, позитивни методи за поощряване на
междуличностната комуникация.
- Публично пространство: в обучаващата сфера целите са: знания за
социално-културно наследство на
Европа и също така културните забележителности на този лингвистичен район. Осведоменост относно
езика, културата и цивилизацията
на субсидирания език и комуникативна област: литовска и българска
област.
Всички продукти ще бъдат разработвани на английски , български и
литовски език.
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Драги ми Смехурко,
Бързам да ти пиша какво чудо ми се
случи това лято!
От 23ти до 27ми юли се проведе
Международен летен лагер, който се
състоя в румънското курортно селище Изворул Мурешулуй. Заниманията в лагера бяха посветени на Целите
на хилядолетието на ООН за развитие и всеки от нас трябваше да представи проект по темата.Наш ръководител беше г-жа Силвия Стоянова, а
в него взехме участие четирима от
нашата гимназия –Цветослав Цветанов- 12‘а‘ клас, който представи проект на тема: ‚Мавритания- последната крепост на робството‘.Петър Дончев и Теодор Кузманов от 10 ‚б‘
клас представиха проекта на техния
екип, посветен на: ‚Развитие на творческите способности на децата в Африка‘.А аз, Яна Цакова- 12 ‚б‘ клас,
представих проекта на МГП- гр. Плевен, а именно Street Art Festival-ът,
посветен на неинформираността на
хората за глобалнте човешки проблеми.
А сега, нека ти разкажа по- подробно
за нашите преживявания в лагера.
23.07. След топлото посрещане от
нашите домакини се запознахме с
всички млади и интересни хора, които участваха. Бързо се сприятелихме
с тях и станахме страхотен отбор.
24.07. Заедно имахме възможността
да се запознаем по- подробно с Целите на хилядолетието на ООН за развитие и глобалните проблеми на човечеството. Най- голямо внимание
обърнахме на Африка- континентът
на контрастите. Започнахме работа
по групи, но забелязах, че аз и моите
съученици сме най- активни в екипната работа. Вечерта нашите домакини ни бяха приготвили специална
програма-кратки филмчета, които да
ни помогнат да опознаем тяхната
природа и да се потопим в културата
им.
25.07. След като почти всеки присъстващ бе представил проекта си, бе
наш ред да впечатлим една стриктна
публика- участниците и техните ръководители с оригиналността на
нашите идеи и трудът, които сме положили. Бих казала- успяхме да ги
изумим!
26.07. На следващата вечер бе наш
ред да омаем северните ни съседи с
райското кътче наречено България!
Показахме им едни от най- красивите
места, запознахме ги с уникални български обичаи, типични само за нашата страна. Организирахме забавна
викторина с награди, за да видим
колко от тях познават поне бегло нашата страна. А най- накрая проведохме един доста забавен урок по

народни танци за начинаещи.
27.07. След величествения лагерен
огън, около който се събрахме всички
заедно, беше време да се разделим.
Всеки от нас донесе нещо ново у дома
- научен урок, споделен опит, хубави
спомени и нови приятелства, но найвече позитивни емоции!
Е, това е от мен засега, приятелю! До
нови срещи!
Поздрав най-сърдечен, твой приятел
вечен – веселата Яна!

Това лято за
мен и съученичката ми
Ралица беше
малко
поразлично.
Прекарахме
две седмици
в Германия
като част от
доброволческия лагер на
организация
Volksbund.
Почти всеки
от връстниците ми свързва доброволческия труд с
усилена работа , в замяна на която не получаваш материално възнаграждение, организацията куца, а условията на пребиваване не са тип “пет звезди”. Но в нашия случай всичко бе различно…
След пристигането ни на гара Карлсруе
трябваше да изчакаме някой от ръководителите, който да ни заведе в местната казарма, която свободно ни бе предоставена
на разположение в рамките на тези две седмици. Посрещна ни усмихнат и енергичен
германец, който още в първите минути ни
засипа с въпроси как сме пътували. Скоро
стигнахме до базата, където по-голямата
част от групата вече се бе събрала. Пред
очите ни се разкри следната гледката : 30
млади хора от 16 държави, неспиращи да
говорят помежду си, опитващи се да запомнят имената си. Бързо се включихме, забравили тотално за умората от целодневното
ни пътуваме , а еуфорията от тази необичайна гледка бързо унесе и нас.
През следващите два дни бяхме разходени
из града, за да се запознаем поне малко с
историята и забележителностите му , бяхме
гости на кмета, който ни посрещна с отворени обятия, говори с всеки от нас, който
пожела, а след това ни покани на коктейл в
кметство.
С началото на новата седмица трябваше да
започнем с работата по гробището от двете
световни войни. Бяхме разделени на групи
и инструктирани как да опазим нашата безопасност . Дали поради факта, че работата
беше лека или защото не спирахме да говорим помежду си, времето преминаваше
бързо. Първите две вечери бяха отредени
на “Вечерта на нациите” . Шестнадесетте
държави трябваше да бъдат представени,
но не по-сухия и скучен начин, а чрез интересни факти . Никой не се стремеше да
покаже през какво робство е преминал народът му - всеки се постара да разкаже
факти от настоящото си или да представи
някой странен обичай, което ни помогна да
разберем, че не, които ни обединяват, бяха
с пъти повече от тези, които бяха заседнали в повърхностното мислене на няколко

поколения.
Не разполагахме с интернет, имахме телевизор, но на никого не му се наложи
да го включи. Вечерите прекарвахме в
спорт или просто говорехме с часове
помежду си и слушахме хубава музика .
Светът беше някакси по-хубав, когато се
намираш в едно общество, нечувало досега за Преслава или Галена .
Ръководителите ни, четирима млади хора с чувство за хумор, който бяха също
доброволци, се бяха постарали с все сили за организацията, в която нямаше и
минимален пропуск. Противно на всеобщото мнение за студенината на германския народ, те ни онагледиха как това е
една от поредните отживелици, а в края
на нашето пребиваване те бяха станали
толкова близки с всеки от нас, колкото
нито един от учителите на за пет години
не би могъл.
Посетихме френското село Ниедерброн
с цел да погледнем отвъд общото понятие война, а да се запознаем със съдбите
на отделни участници в нея. В продължение на няколко часа слушахме невероятни истории с невярващи погледи
гледахме разпаления ни френски ръководител , които би могъл да послужи за
пример на учителите по история по света. Войната не прави разлика между мъже и жени, деца и войници, а когато пада бомба – тя не прави разлика от коя
социална прослойка произлизаш.
Прекарахме един невероятен ден в парка
за катерене на Карлсруе, където адреналинът беше повече от кислорода във
въздуха. Почувствахме поне за малко
какво е да си евродепутат с посещението
ни на парламента в Страсбург, а остатъкът от деня беше отреден за този невероятен град.
Поради желанието на всички ни да посетим град Хайделберг, ръководителите
ни ни изненадаха и ден преди да почнем
подготовка за финалната церемония,
имахме
възможността
да
отидем ,въпреки че не бе включено в програмата.
Финалната церемония – зад това гръмко
название се крие общият труд и сплотеността на 16 държави. Всеки имаше отредена задача, нямаше спотайващи се, а
резултатът бе следният : разказахме на
гостите ни, политици, деца и хора, чиито близки са загинали във войната, как
през тези две седмици с общи усилия
успяхме да направим едно място поприветливо и как понятието ‘’война’’
придоби в нас съвсем нов облик – Никога вече! След това последва коктейлът, в
който главните лица бяхме ние. Всеки
искаше да говори с нас, да разбере откъде идваме и коя е била тази сила, накарала 30 млади хора да прекарат две седмици от лятото си в чужда страна, за да
придадат нов облик на войнишкото гробище в Карлсруе, вместо да се излежават на плажа с приятелите си.
Ката отговор бих би дала само едно –
най-хубавите две седмици през моето
лято, които ми възвърнаха надеждата в
младите хора и ми показаха едно ново
лице на хората- не на българските неприветливи сервитьорки или на гримираните като за бал ученички, а на човека,
който цени теб и твоя труд.
Ивана Найденова, 12.Г клас

От 27 август до 6 септември 2012
година младежи от България и Македония взеха участие в проект на
Сдружение Обзор-Арт с председател Мила Велкова „ЕВРОПЕЙСКИ
МАРШРУТ – ГРАДЪТ НА СЛЪНЦЕТО”. От българска страна се
включиха младежи от грададомакин – Обзор и от Гимназия с
преподаване на чужди езици – град
Плевен – Димана, Боян, Мартин от
10.а и Гергана, Ивана, Асен и Яне
от 10.г. Препоьдавателите Марта
Мешинска и Габриела Янкова активно участваха в реализирането на
проекта.
Откриването на проектните дейности беше направено в присъствието
на представители на местната
власт, настоятелствата на местното
читалище и училище.
След активиране с опознавателни
интерактивни игри и постигане на
топлота, сърдечност и откровеност
в новосъздадения колектив, участниците бяха запознати с институциите и дейностите, програмите и политиките на ЕС. Младежите активно се включиха в дискусиите по
темите за европейските граждани и
техните права и задължения. Стратегиите за разширяване и развитие
на ЕС бяха обсъждани с голям интерес. Чрез умело подбрани интерактивни игри учениците бяха запознати с необходимостта от изграждането на умения и култивирането на европейски ценности – свобода и демокрация, толерантност и
уважение, познаване на културите
и традициите на другите народи –
задължително условие за ефективна
комуникация. Младежите свикнаха
да работят в екип, а тези от тях, които имаха лидерски умения или
опит, имаха възможността да ги
доразвият и демонстрират по подходящ начин. С методите и похватите на Театър Форум се постигна
откровеност при споделяне проблемите на младите хора и съпричастност при търсене и намиране на
възможни решения за тях.
Неповторимо изживяване беше
концертът, подготвен и проведен с
участието на македонски танцови и
музикални трупи и на читалището в
Обзор от младежи-участници в
проекта. Публиката беше екзалтирана от красивите национални но-
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сии, сценичното поведение и игра на
танцьорите, както и от неподправения
талант на музикантите. Вечерта завърши с аплодиране на участниците и общоградско хоро на площада, инициирано от организаторите на проекта. Кметът на град Обзор беше специален гост
и участник в събитието.
Разширяване познанията на участниците в проекта за чуждестранните им партньори беше постигнато и с участието
им в състезанието за най-бързо и ефективно усвояване на думи и скоропоговорки на чуждия език и демонстрирането им на сцена.
Workshop-овете за изработване на гривни със символа на проекта и за построяване на мостове от рециклирани материали сближи още повече партньорите
от съседните страни и спомогна за доразвиване уменията им за работа в екип
и за успешна комуникация.
Културно-историческите паметници в
Обзор, Несебър, Балчик и Варна събудиха любопитството на юношите към
моменти и личности от историята ни, за
които знаеха малко. Добре подготвените екскурзоводи ги насочиха към факти
и събития от голяма значимост за хората по тези места.
В прощалната вечер всички се събраха
около лагерния огън, който запалиха
сами. До полунощ се играха хора, пяха
се песни и плажната ивица се огласяше
от смях и закачки. На сутринта всички
се събраха там отново, за да почистят
района, защото вече бяха разбрали, че
сами сме отговорни за това, в какъв
свят ще живеем и за да получим нещо,
трябва да можем да дадем – от своя
труд, време, любов или внимание.
Венец на цялостната дейност по проект
„Европейски маршрут – градът на слънцето” беше тържественото раздаване на
сертификатите Youthpass.
Младежите се отправиха към родните
си места със сълзи в очите, но с твърдата увереност, че започнатото трябва да
бъде продължено. Те щяха да споделят
знанията и уменията си с близки и приятели, за да спомогнат за развиване и
разширяване на партньорството, защото искаха да живеят в свят без конфликти и войни – задължително условие, за
да могат един ден мечтите им да станат
реалност.

Трудно е да опишеш десет от найнезабравимите летни дни в живота си
особено когато всеки един от тях е обвързан с хиляди неповторими (поне в
близката една година) спомени... Трудно ли казах? Направо си е невъзможно!

Но все пак ние, от вестник „Полиглот”,
решихме подробно да ви разкажем за
тазгодишния летен лагер в Слънчев
бряг, организиран от г-жа Надежда Вълева! Така че запретвам ръкави
(всъщност аз нямам такива, докато ви
пиша това е все още горещо лято) и моментално започвам своята статия за нашата безкрайно вълнуваща морска приказка...
Ето малко статистика като за начало:
тазгодишният лагер се състоя от 14-ти
до 23-ти август в Слънчев бряг. Лагерниците бяха ученици от ГПЧЕ и техни
приятели, а за нашето безопасно пребиваване в българския Лас Вегас и тази
година достойно се погрижиха г-жа Надежда Вълева и г-жа Красимира Николова.
Интересно е да отбележим, че лагер
2012-та спокойно би могъл да бъде озаглавен „Море от любов”, тъй като любовта и романтиката кипяха от почти всяка
една седалка на автобуса. (Липсваше ни
само Наталия Симеонова!)
И-и дотук с фактологията! Останалото е
морска сол, пясък и забавление... –
или казано по друг начин, - десет дни на
мързеливо плажуване, епичен нощен
живот, любов, смях, стари и нови приятелства и още куп неща.
Едно от тях беше нашето двукратно посещение на Несебър, като при първото
си ходене там станахме свидетели на
удивителна заря, по случай (не пристигането ни, а) празника на древния град.
За да се върнем обратно до Слънчев
бряг, вместо миризливо и некомфортно
блъскане с автобус или маршрутка, поехме на крайбрежна разходка по плажната ивица. Отбихме се и до аквапарка на
Слънчев бряг за един екстремен следобед. И къде ли още не! Казах ви, че е
невъзможно да опиша всичко сам...
Ето защо реших да дам думата на няколко от тазгодишните лагерници, за да
споделят самите те своите горещи морски впечатления:
Ако трябва да опишеш лагер ’12та със СЕДЕМ думи, кои ще са
те?
Теодора Тодорова: Лято, слънце, море,
пясък, позитивна енергия, приятели, купони!
Асен Вълев: Хубаво време, приятели,
морски забавления, волейбол, екстремни
изживявания/аквапарк/, бридж турнир
и прекрасно море.
Симона Ангелова: Купон, приятели,
недостиг на пари, коктейли, смях, море
и пак купон... (смее се).
Кое ти хареса най-много в курорта
на греха- Слънчев бряг?
Теодора Тодорова: Хареса ми самият
курорт – едно място, изпълнено с живот и млади хора по всяко време на деня
и нощта!
Асен Вълев: Възможността да се забавляваш, да се разхождаш по плажа до
стария Несебър, да си винаги и навсякъде в компанията на млади хора.
Симона Ангелова: Най-впечатлена останах от многото хотели, но не в добрия смисъл, всичко е застроено... и от
туристите, в частност германците
след 3 часа сутринта.
Сподели някоя смешна случка от
лагера,
специално
за
„Полиглот”?
Теодора Тодорова: Трудно е да се разкаже само една, тъй като има страшно
много! През целия лагер не сме спирали

да се заливаме от смях!
Асен Вълев: По време на бридж
турнира имаше участници, които
анонсираха по три „терци“.
Симона Ангелова: Ами, вървим си
групичка приятели на вечерна разходка и изведнъж отнякъде изскача един
германец, мъртвопиян, опитващ се
да намери хотела си. След усилени
разговори с него и неадекватен смях,
втори германец (дочул немска реч) се
появява и ни разказва как са го ограбили. (Mein Handy – цап-царап.) След
още 10 минути се появява и 3-ти... и
няма нищо по-смешно от това, да
гледаш как пияни германци се опитват да се разберат помежду си на
английски.
Както виждате, приятели – спомените
от лагер 2012-та са много, а вестникарската хартия: малко и скъпа (криза
е). Затова спирам дотук със своя разказ. А ако и вие мечтаета за подобни
приключения, заповядайте догодина
на нашата лятна фиеста!!!
Определено си струва!
Георги Еленков

Всяка година през август месец българо-американската комисия Фулбрайт провежда летен институт и семинар за учители-асистенти от САЩ и
техните ментори от българските училища. Тази година семинарът се проведе от 14 до 16 август в хотел РИУ Правец, където за първи път се срещнах с нашата нова преподавателкаМейв Мъри. Тъй като нашата гимназия е от първите 10 училища в България, започнали работа по тази програма за обмен, имаме честта да работим трета поредна година с американски учители-асистенти.
Мейв Мъри е от Саратога Спрингс,
Ню Йорк и е завършила Икономика и
съпоставителна литература в университета Бингхамтън, САЩ. През тази
учебна година тя ще преподава от 8ми до 11-ти клас. Учениците с първи
и втори чужд език –английски – допълнително ще имат възможност да
участват в обучение в СИП групи,
тъй като в тези занятия основен акцент ще е подготовка за кандидатстване в чужди университети. Мейв
Мъри ще подпомага развитието на
знания и умения за успешно полагане
на изпити TOEFL и SAT, както и
структуриране на мотивационни писма до университетите. Най-голямото
предимство за нашите ученици остава
прекият опит и контакт с културата,
традициите и ценностите на демокрацията в САЩ. Новата преподавателка

ще подпомогне развитието на свободна
реч и обогатяване на знания за живия
говорим език в академичните общности.
Мейв Мъри вече е създала свой блог, в
който описва с прекрасно чувство за
хумор своите първи впечатления и изживявания в България. За заинтересованите предлагам да се запознаят със статиите
на
адрес:
http://
maevechronicles.wordpress.com/2012/08/16/
orientation/
Нека топло посрещнем едно младо и
амбициозно момиче в нашата гимназия
и да си пожелаем успешна съвместна
работа!
Гергана Данова
Главен учител в ГПЧЕ

За да успеят, е необходимо да се направи нещо веднага, като започнем да адаптираме начина ни на живот към
проблемите, които съвременният свят създава.
Колкото повече действаме, толкова поефективни биха били нашите дейности.
Работата в хармония с нашите партньори
предполага добро разбиране на тяхната
култура и навици, но най-вече на толерантността към различията. Бихме искали да се възползваме от възможността,
която програмата „Комениус“ ни предлага, а именно да сближим нашите многокултурни общества и да създадем потесни връзки с цел установяване на европейско и международно измерение в
рамките на училищата за ученици, служители, родители и местни общества.
Ученици и учители ще бъдат стимулирани да развият не само общуването на
чужд език, компютърни, изследователски, организационни и социални умения,
но и своите артистични и креативни способности.
Активно европейско гражданство, екологични навици и европейска солидарност са ценностите, които споделят участниците – учители и ученици- от екипа
на г-жа Марияна Крачунова.
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Георги Милев – 11. а – Акцент върху
матуритетните предмети, обособяване
на паркинг за велосипеди и приобщаване на учениците към празниците и
традициите.
Цветослав Цветанов – 12. а Очаквам от новата учебна година да
протече жизнено, но същевременно и
спокойно, изпълнена с творчески успехи, активна извънкласна дейност, лесни матури и кандидатстудентски изпити. Очаквам пълно удовлетворение от
новите знания, които ще получа. Очаквам училището бодро да ме изпрати
към новия живот, който широко отваря
вратите си пред мене!
Боян Гергов – 10.а - В личен план се
надявам да постигна по-висок успех от
предишната година. Също така очаквам да стигнем до така мечтаното републиканско първенство с отбора по
волейбол.
Кристиян Ценов – 8.д клас - Лятото
ми беше прекрасно, но вече нямам търпение да започна новата учебна година.Ще изучавам немски език, от който
не знам нито една дума. Ще имам нови
преподаватели, от които очаквам много. Ще имам нови съученици, с които
ще се сприятелявам. Имам желание
най-вече засилено да изучавам немски
език. Искам да видя нови места по света и знам, че добре трябва да владея
чужди езици.
Емили Минева – 10. а - Всяка учебна
година ни поднася нови предизвикателства.Надявам се да се изправим
пред тях и нека тази учебна година бъ-

По-усмихнати за новата година
Салам алейкум, приятел!
С радост те информираме, че от този
брой на „Полиглот” стартира още една нова рубрика и тя се нарича
„Твоят свят”. В нея с всяко издание
на вестника ще си говорим свободно
и непринудено за училище, любов,
lifestyle, глобално гражданство, следване, спорт и фитнес, здраве, кино,
музика, телевизия, театър, изкуство,
забавления, отговорности и изобщо
каквото хрумне на самият теб и останалите наши читатели! (Горещо очакваме идеите ти за рубриката „Твоят
свят”
на
и-мейл:
georgi.t.elenkov@abv.bg!)
А днес – по случай „траурното” начало на новата учебна година 2012-2013
– ще поговорим за т.нар. „училищна
депресия” след – надяваме се – едно
купонджийско лято, както и за силата
на позитивното мислене, с която да я
пребориш!
Да, лятната ваканция свърши... Факт!
Както е факт и че след нея се започва
със стреса, липсата на свободно време
и достатъчно релакс, хиляди часове
на „тъпкане” – в повечето случаи – с
непотребна информация, звъна на
омразната аларма рано сутрин и т.н.

де по-добра и успешна от предишната,съпътствана с много успехи.
Симеон Трайчев – 12.б - Новата учебна година ще бъде последната за мен,
затова моите очаквания са тя да бъде
много динамична, изпълнена с хубави
преживявания с приятели и съученици,
а също така и с много предизвикателства и с доста учене, но надявам се и с
добри резултати и успехи за мен и за
всички
ученици
на
ГПЧЕ
Елвира Цветанова – 10.д - През новата учебна година очаквам да успея да
завърша с по-добър успех от миналата,
също така и да се представя по-добре
на предстоящите олимпиади. Очаквам
с нетърпение и часовете по готварство
по проект "Успех".
Елиза Стоянова – 11.ж - Очаквам да
успеем да съчетаем полезното с приятното.
Кристина Кожухарска – 12.б - Очаквам година изпълнена с много приятни емоции. Училищните коридори да
бъдат озарени от усмихнатите лица на
моите съученици.Випуск 2013 да бъде
образец за сплотен колектив, за приятелство, да служи за пример със своя
труд. Нека завещаем на идващите след
нас, а и на нашите връстници, нестихващото ни желание за извънкласни занимания. Пожелавам им да осъществят
идеи, които ние не успяхме, да има покреативни и по- инициативни от нас.
Аз си пожелавам през последната година в това училище да продължа да се
занимавам с Ученическия съвет, да
прекарам незабравими моменти с обиНали знаеш, самата дума STUDYING съдържа в себе си DYING!
Но пък защо да не погледнем на нещата положително, след като идването на новата учебна година така
или иначе е неизбежно?!! (*Научно
обосновано е, че позитивната нагласа води до по-голяма увереност и
повече енергия у всички ни, както и
до по-добро здравословно състояние!)
По този повод от „Полиглот” ти
представяме нашия мегаспециален
списък с хубавата страна на учебната дейност, защото:
Когато ходиш на училище:
Внасяш ред и дисциплина в живота си.
Учиш нови неща (вкл. езици) и
тренираш мозъчната дейност и паметта си (а понякога и специални таланти,
като преписването на тест
в последните 30 секунди от
часа).
Развиваш се като съзнателна
личност в конкурентна социална среда.
По цял ден си със своя клас и с
приятелите си от него.
Също така обаче срещаш нови
хора.
Ако имаш успех над 5.50, получаваш по 21 лева всеки ме-

Редакционен екип : Жоржета Каменополска,
Надежда Вълева

чайните заподозрени там и с новите
попълнения.
Емилиан Манолов – 12.ж - Очакванията ми са големи - последната ми година като ученик. Странно е да си представя, че на следващия 15 септември
няма да съм в 9 часа в двора на училището след едно безгрижно лято. Усещам нещо като носталгия. Знам, че
след тези 8-9 месеца животът ми повече никога няма да е същият. Изправен
съм пред нови предизвикателства и
според това, как ще се справя с тях, ще
поставя основата, на която ще изграждам живота си оттук нататък. Очаквам
през годината само позитивно настроение, много нови знания, с които да се
справим на кандидатстудентските изпити и разбира се, на матурите. На
прага на 12. клас вече виждам всичките си учители като приятели, с които
ще трябва да се разделя, и това не е поразлично от раздялата с друг приятел.
Трудно е да си представя как няма да
срещам вече познатите лица по коридорите. Но този ден ще дойде. От нас
днес се иска да направим последните
си месеци заедно още по-хубави от най
-хубавите ни изминали моменти. Да
забравим лошите, несправедливо писаните 2-ки, как ни е домързявало да
учим за контролни и сме преписвали,
как сме се карали за глупости с учителите и помежду си. Времето, което
прекараме заедно в 12.клас, ще ни остави спомен за цял живот, и този спомен трябва да е колкото се може подобър.
сец (това са ти 2 дискотеки...
така де, граматики) или по 70
стотинки на ден!
Тренираш техники като „опитай
се да не заспиш в часа”, „прави
се, че слушаш учителя”, както
и „фигурно пързаляне по баира
до ЕГ през зимата”!
Четеш новите броеве на вестник
„Полиглот”.
С всеки изминал ден намаляваш
времето до идването на следващото епично лято (или поне
до най-близката ваканция)!
Както виждаш, (почти) всичко има и
добра страна, дори началото на -за някои първата, за други поредната, а за
трети – последната учебна година в
ГПЧЕ.
Така че нека (с повечко усмивки и позитивно мислене) си пожелаем една
късметлийска, по възможност забавна
и извънредно успешна нова година!
А за финал ще цитираме (в оригинал)
американския писател Seth Godin:
“Instead of wondering when your next
vacation is, maybe you should set up a
life you don’t need to escape from…”
Clear enough?
До нови срещи с рубриката „Твоят
свят” на в-к „Полиглот!
Георги Еленков – 11А клас

Весела Тодорова – преподавател по
български език и литература - Отговорност и творческа неограниченост.Това е начинът, по който аз проектирам себе си в контекста на случването ми като учител.Това е диапазонът, в чиято не-рамкираност винаги
има как да се случи чудото на четенето – на Другите и Себе си.
Даниела Цанкова – преподавател
по английски език, ученичка на
Езикова гимназия Плевен - Очаквам нашето училище с новата си визия да е лидер в града и региона и нашите ученици да продължават да бележат успехи. Надявам се новото попълнение осмокласници също да допринесе за успеха на училището.си.
Светла Тодорова – преподавател по
руски език – Очакванията ми за новата учебна година са свързани преди
всичко с работа в 12. клас. Искрено се
надявам всички ние да работим така,
че в края на годината да се радваме на
успехите от държавните и приемните
изпити.
Румяна Стаменова – преподавател
по немски език - Очакванията ми за
новата учебна година са свързани с
усилена подготовка на зрелостниците
за матурата по немски език и успешно
представяне,което предполага ползотворна съвместна работа.Надявам се
лятната ваканция да ги е заредила с
енергия
и
вдъхновение.
На всички ученици пожелавам здраве
и успех!
Румяна Гетманова – преподавател
по френски език - Очаквам усмихнати, здрави и мотивирани франкофони, обичащи ученето и забавленията.
Стела Кузманова – преподавател по
биология и здравно образование Желая на целия колектив на вестник
"Полиглот" много здраве и успехи
през новата учебна година. А очакванията ми, както и досега - да сте в горещите точки на живота в нашето
училище!
Диана Николова – преподавател по
математика - Да учим и да се забавляваме заедно. Успех на новите проекти. Взаимно уважение и толерантност в отношенията учител - ученик,
ученик - ученик, учител – учител. Помалко неизвинени отсъствия
Габриела Янкова - преподавател по
музика и философски дисциплини –
Очаквам работата ми да е лека и ползотворна, на учениците да им е интересно в часовете и да се получи хубава двустранна връзка учител - ученик

Графично оформление : Асен Вълев
Снимки : Антон Крамолински, Димана Банкова

