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ПЕТИ НАЦИОНАЛЕН
УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС ЗА
ЛИТЕРАТУРНО ТВОРЧЕСТВО И
ЖУРНАЛИСТИКА „СТОЯН
МИХАЙЛОВСКИ”- РУСЕ`2012

Вестник „Звънче” поощрителна награда
(стр. 3)

Плевен , Годин а ХV ІІ, Брой 7

ДЪЛГООЧАКВАНИЯТ АЛМАНАХ
ЗА КАМПАНИЯ 2011 НА
"УСПЕЛИТЕ ДЕЦА НА БЪЛГАРИЯ"
Е ВЕЧЕ ГОТОВ!

Стилиян Нановски и Дара Ганчева от
А
ІV клас са от успелите даца на
България, номинирани от своята
учителка Мариана Кулева

МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ
ПОСВЕТЕНО НА ДЕНЯ НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ
Традиционната проява бе организирана от Съюза на математиците – секция
Плевен, съвместно с Регионалния инспекторат по образование
А
На трето място се класира Стилиян Нановски, ІV клас

ГПЧЕ - ПОВЕЧЕ ЕЗИЦИ,
ПОВЕЧЕ КУЛТУРИ, ПОВЕЧЕ
СВЕТОВЕ.
Незабравили, че сме възпитаници
на гимназия изучаваща не само
различни езици, но и техните
традиции, ние празнувахме и
празника на "Вси Светии".
(стр.2)

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС
“С ОЧИТЕ СИ ВИДЯХ БЕДАТА”

Анатоли Тодоров,
А
ІV клас , Ателие”Вторият живот
на пластмасовата торбичка”–
Първо място
(стр. 3)

“БУДИТЕЛСТВОТО –
ПАМЕТ И МИСИЯ“
От 17.10.2012г. до 30.10 2012г. се
проведе десетдневка с надслов
“Будителството-памет и мисия“
по случай Деня на Народните
будители.
(стр.2)

ВЪЗПИТАНИЦИТЕ НА ГПЧЕ МЕЧТАЯТ
С ГЕРОИТЕ НА АСТРИД ЛИНДГРЕН
На 14.11.2012г. в Регионална Библиотека „Христо Смирненски“ бяха връчени
наградите в детския творчески конкурс "Мечти, усмивки и вълшебства",
посветен на 105 години от рождението на шведската писателка Астрид
Линдгрен. В сериозна конкуренция с представители и на други училища от
Плевенска област нашите момичета и момчета завоюваха награди във всички
категории.
(стр.3)
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ГПЧЕ - ПОВЕЧЕ ЕЗИЦИ, ПОВЕЧЕ КУЛТУРИ,
ПОВЕЧЕ СВЕТОВЕ.

На 30.10.2012г. в сградата на училището
се проведе тържество по случай наближаващия
празник - ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ. Децата
от първи до четвърти клас се включиха активно в
подготовката и честването на празника.
На следващия ден, незабравили че сме
възпитаници на гимназия изучаваща не само
различни езици, но и техните традиции, ние
празнувахме и празника на "Вси Светии".
Училището бе изпълнено с малки, сладни
чудовища, духчета, вампири и всякакви други
таласъмчета. Раздаваха се много и различни
лакомства. Имаше интересно изработени торти,
сладки, които бяха изцяло в духа на празника.
Учениците от V клас направиха ревю
А
Б
В
пред училищната аудитория. Между V ,V , V клас
бе организиран конкурс за най-добър костюм и найА
атрактивна тиква. Класните ръководители на V
Б
В
,V , V клас: г-жа Гергана Кръстева, г-ца Велина
Пешева и г-жа Надежда Тинкова, раздадоха
наградите. Понеже те бяха много затруднени в
избора си, от всеки клас е избрано дете, което
получи награда за най-добър костюм. Наградата е
по една книжка"Избрани български народни
приказки", за да не забравят своята народност и
култура и с пожелание да празнува всички
празници по света. Да носят в себе си и да
популяризират нашата пъстра и богата традиция.
Наградата за най-атрактивна тиква се
А
връчи на V клас. Те получиха ''чувалче"пълно с
лакомства.
Всички деца бяха много щастливи.
Имаше песни, крясъци и викове. А най-малките от
нас - първокласниците, усетиха за първи път
пъстротата на дейностите в нашето училище.
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“БУТИТЕЛСТВО – ПАМЕТ И МИСИЯ”

От 17.10.2012г. до 30.10 2012г. се проведе десетдневка с
надслов “Будителството-памет и мисия“ по случай Деня на
Народните будители. Целта ни беше да възродим традицията и
духа на празника. Десетдневката включваше различни
инициативи - беседи за съвременните измерения на
будителството, конкурси за стихотворения, презентации на тема
“Будителството-памет и мисия“; за съчинения на тема ”Защо
трябва да говоря и пиша правилно на български език”. В
десетдневката участваха и децата от I до VI клас .
Неочаквано и за организаторите ентусиазмът на децата
беше много голям и в конкурсите постъпиха 84 материала.
Десетдневката бе закрита с концерт, на който бяха
обявени и призьорите в конкурсите. Сборна група ученици от V
клас представиха забележителни български личности, останали
в историята ни като хора, посветили живота и делото си за
Просвещение и Освобождение на България. Както и хора, които
продължават днес делото на Народните будители. Вокална група
изпя незабравимите песните на българското Възраждане - „Вятър
ечи, Балкан стене“, “Будители“, ”Райна Попгеоргиева”.
Тържеството приключи с обявяване на резултатите от конкурсите.
Организаторите г-жа Искра Арабаджиева и г-жа Велина Пешева
поканиха помощник-директора Ирен Димитрова да връчи
наградите.
В конкурса за стихотворение се класира на Първо място А
А
Дара Ганчева –IV клас; на Второ место - Памела Гочева-V клас
В
; на Трето място си поделиха Ина Георгиева –V клас и Лиляна
Б
Георгиева –III .
В Конкурса за презентация “Будителството-памет и
А
мисия“Първо място заеха Калин и Мартин Илиеви –IV клас и
А
Грамота за отлично представяне получи Александра – VI клас.
В Конкурс а за съчинение „Защо трябва да говоря и пиша
правилно на български език” на Първо място се класира Никол
А
Б
Гочева ІV ;Второ място - Ивайло-Крисиян Цеков ІІІ иТеодора
В
В
Ковачева ІІІ и на Трето място - Стефани Борисова ІІІ .
Празникът завърши с песента „„Моя страна, моя
България“.

ПЕТИ НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС ЗА ЛИТЕРАТУРНО ТВОРЧЕСТВО И
ЖУРНАЛИСТИКА „СТОЯН МИХАЙЛОВСКИ”- РУСЕ`2012
В Петия национален ученически конкурс за литературно творчество и журналистика „Стоян Михайловски” участваха
435 млади автори от цялата страна с 569 творби и 31 колективи.
28 октомври 2012 година, неделя на тържествена церемония в зала „Европа” на театрален комплекс “Доходно
здание”, гр Русе бяха връчени наградите. В раздел “Журналистика” - вестник „Звънче” - получи поощрителна награда за
колективно участие за издаване на вестник.
Да си припомним, че вестникът се издава от 1996 г. Редакционният екип са ученици от 7 до 10 годишна възраст.
Консултант е главен учител Мариана Кулева. Рубриките на вестничето са над двадесет. Вестник “Звънче” се съхранява
в Националната библиотека “Св. св. Кирил и Методий” гр. София и във фонда на “Банката за детски идеи”. Във връзка с
международния проект “Happy S.C.I.E.N.C.E.” се съхранява и в Националната библиотека на Флоренция.
От 2012 година той се издава като продукт на клуб „ВЕСТНИК „ЗВЪНЧЕ”” по проект „УСПЕХ” - „Училище за
Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски хоризонти”.
Вестник „Звънче” има издадени 72 броя за 17 години издателска дейност. Носител е на три национални наград и.
Стилиян Нановски и Дара Ганчева, репортери на вестник „Звънче”, са членове на клуб „Успелите деца на България 2011” на фондация „Димитър Бербатов”.

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС
“С ОЧИТЕ СИ ВИДЯХ БЕДАТА”

ВЪЗПИТАНИЦИТЕ НА ГПЧЕ МЕЧТАЯТ С
ГЕРОИТЕ НА АСТРИД ЛИНДГРЕН

Заместник министър Веселин Вучков и гл.комисар
Николай Николов откриха изложба от детски рисунки

Заместник министърът на вътрешните работи
Веселин Вучков и директорът на ГД” Пожарна безопасност и
защита на населението” гл.комисар Николай Николов
откриха в Националния дворец на децата изложба с
наградените рисунки от Националния конкурс за детска
рисунка с международно участие “С очите си видях бедата”2012.
Проявата
се
провежда
с
подкрепата
на
Секретариата на Откритото частичното споразумение за
големите рискове към Съвета на Европа – EUR-OPA.
Организатори са ГДПБЗН съвместно с Двореца на децата и
Министерството на образованието и науката. На
откриването присъства посланикът на Индонезия Н.Пр.
Бунян Саптомо.
Наградените
получиха
плакети,
грамоти
и
предметни награди, осигурени от Главна дирекция „Пожарна
безопасност и защита на населението".
В рамките на Десетия национален конкурс „С очите
си видях бедата” участваха над 900 рисунки на деца на
възраст от 6 до 18 години, разпределени в три категории.
Национално жури определи за наградите 27 ученици от
цялата страна. В конкурса досега са участвали деца от
страни от пет континента. Във финалния етап участваха
рисунки на деца от Китайската народна република -Хонг
Хонг, Латвия и Индонезия, като 9 от тях са наградени и са
включени в изложбата.
10-годишния Анатоли Тодоров – възпитаник на
ателие „Вторият живот на пластмасовата торбичка” при
А
ІV клас с ръководител главен учител Мариана Кулева
при Гимназия с преподаване на чужди езици, гр. Плевен
е класиран на първо място.
Конкурсът е свързан с учебното съдържание в
детските заведения и средното образование за придобиване
на знания и умения за действия при бедствия, пожари,
аварии и катастрофи, оказване на първа помощ на
пострадали. Като утвърдена национална изява за
подрастващите конкурсът присъства традиционно в
Националния календар за извънучилищните дейности на
образователното министерство.

На 14.11.2012г. в Регионална Библиотека „Христо
Смирненски“ бяха връчени наградите в детския творчески
конкурс "Мечти, усмивки и вълшебства", посветен на 105
години от рождението на шведската писателка Астрид
Линдгрен. Според регламента участниците в него
трябваше да са на възраст между 7 и 14 години и да
представят до три творби на български и/или английски
език върху произведения на шведската писателка. Много
ученици от ГПЧЕ с огромно желание и ентусиазъм се
включиха в надпреварата. В сериозна конкуренция с
представители и на други училища от Плевенска област
нашите момичета и момчета завоюваха награди във
всички категории.
В категория „Рисунка“ бе оценен талантът на Рая
В
Петрова Иванова от IV клас, Денис Фарес Алфарес,
Кристиян Антонов Серафимов и Мартин Николаев Илиев
А
от IV клас с класен ръководител Мариана Кулева.
В категория „Творчески текст на български език“
журито бе впечатлено от въображението на Дара
а
Цветомирова Ганчева от IV клас, Радостина Руменова
В
Иванова от IV клас и Стефани Радославова Борисова от
В
III клас.
В категория „Творчески текст на английски език“
достойно се представи Десислава Димитрова Георгиева от
Б
VIII клас.
За доброто настроение на присъстващите се
В
В
погрижиха артистите от IV и
III
клас с класни
ръководители Деница Горанова и Милена Цакова.Те
представиха драматизация на „Емил от Льонеберя“.
Браво, момичета и момчета! Продължавайте да
мечтаете!
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ФЕ СТ И В АЛ Н А У Ч ЕН Е ПР Е З ЦЕ Л И Я Ж И ВОТ
2 7 О К Т О М В Р И 20 1 2 , П ЛЕ В ЕН

В СВЕТА НА СПОРТА
ШАХМАТ

Нашата
тенисистка
Виктория Нинова от
А
ІV клас взе автограф
от
известната
българска тенисистка
Цветана Пиронкова.

А

И ПРЕЗ ТАЗИ ГОДИНА СТИЛИЯН НАНОВСКИ ОТ ІV КЛАС ЗАВОЮВА ПРЕСТИЖНИ
НАГРАДИ В ШАХМАТНАТА НАДПРЕВАРА

ИЗДАВА:
Главен редактор: Стилиян Нановски
Редакционна колегия: Клуб „Вестник „Звънче””
Ръководител: гл. учител Мариана Кулева, mariana6402@abv.bg
Адрес на редакцията: град Плевен, ул. “Александър Стамболийски” 22, тел: 064/ 82-90-43
gpche_pl@abv.bg; www.gpche-pl.com/
Гимназия с преподаване на чужди езици, IV“А” клас
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