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Вестник за деца
Лауреат на две национални награди
Издава: Гимназия с преподаване на чужди езици - град Плевен
ПОНЕДЕЛНИК,

11 АПРИЛ 2011Г.



М ОЯ ТА ГА ТАН КА
Мили деца, вие обичате да творите,
обичате задачките-закачки, а
гатанките са точно това - да ви
карат да мислите. В този конкурс
може да участвате с ваши
собствени гатанки. Огледайте се.
Предметите около вас ви молят да
измислите гатанки за тях.
Опитайте! Можете!

Добре дошли
в най-позитивното
пространство на
вестник „Звънче” –
приказната страна
„Добродания”!
В специалния брой,
посветен на конкурса,
може да споделяте
новини или реални
случки, които
вдъхновяват, подтикват
към креативност или
просто носят
оптимизъм!
Защото добрите новини
са позитивните новини!

ПЛЕВЕН, ГОДИНА ХVІ, БРОЙ 2
ВЕСТНИК “ЗВЪНЧЕ”
15 г. издателска дейност

Вестникът се издава от 1996 г.
Редакционният екип са ученици от 7
до 10 г. Консултант е началната
учителка
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.

Плакет и алманах на вестника

Носител е на национални
награди:
 Грамота - V национален конкурс
на тема: “Нашият любим вестник”
на Движение за деца “Рицари на
познанието”.
 Второ
място - Национален
конкурс на тема: “Европанорама”,
организиран от NABEC при ИЦ на ЕС.
Наградата на малките журналисти бе
връчена лично от журналистката
1
Валерия Велева.
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ГАТАНКА

ГАТАНКА

Има цунами, но е забавно.
Има пързалки, но са водни.
Пиеш си сока, но в басейна.
Що е то?
(Аквапарк)

Всеки ден ми казва:
”Мое мило злато”
и като направя пакост,
тя не ми се кара.
Що е то?
(мама)

ГАТАНКА
ГАТАНКА
Голям зелен замък.
С черни жители в него.
С железен ключ се отваря.
Що е то?
(Динята)

Моята сестричка,
мъничка, добричка
с чантичка в ръчичка
на есен тя е …
Що е то?
(ученичка)

Катрин Кутайфан - 8 г.
ІІа клас, ГПЧЕ

Присила Симеонова –8г.
ІІа клас, ГПЧЕ

ГАТАНКИ
Рано сутрин ме събужда
и с обич ме прегръща.
Много е красива и добра.

ГАТАНКА

Що е то?
(майката)
Куклите нарежда всеки ден
реши им косите.
С обич казва:
”Бате, ела да поиграеш с мен!”
Що е то?
( сестрата)
Червена главичка
Със зелена поличка.
Тя е много красива,
Но и страшно бодлива.
Що е то?
/розата/
Александър Станев – 8г.
ІІа клас, ГПЧЕ

Сутрин рано ме събужда
милва ме с ръка.
До училище ме кара.
Той е строг когато аз сгреша,
но ужасно ме обича
и е мой любим…
Що е то?
(баща)
Милен Кабалан - 8 г.
ІІа клас, ГПЧЕ
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ГАТАНКИ
ГАТАНКИ
Златна жена,
с ранима душа,
с копринени коси
и топли очи,
с нежни ръце,
стоплящи детското сърце.
Що е то?
/мама/
Силен и смел,
сторен и голям,
строг, но справедлив
към детските бели
футболен фен
към „Барса” пристрастен.
Що е то?
/татко/
С учебниците тича
все мен засича,
задачи ми раздава
от диктовки не ме лишава,
вкусно готви тя
и в градината седи цветя.
Що е то?
/баба/
Строго гледа
Когато нещо нередно направя,
сърди се, но после прощава.
Всичко вкъщи поправя
и майсторски се справя.
Капризи женски изпълнява
и желания задоволява.
Що е то?
/дядо/
Стоян Маринов - 8 г.
ІІа клас, ГПЧЕ

Живота тя ни дава
и по-красива няма.
С четири букви само
се пише името голямо.
Що е то?
(мама)
Имам си другарка,
най-добра приятелка,
на мама и тати дете е.
Що е то?
(сестрата)
От един корен са,
в една къща живеят,
един друг се подкрепят.
Що е то?
(семейството)
Виктория Нинова - 9 г.
ІІа клас, ГПЧЕ

ГАТАНКИ
Бяла топка
пухкава, игрива –
бързо бяга,
много е скоклива.
Що е то?
/Зайчето/
Бяла камбанка
на зелена полянка,
щом се появява
пролетта разцъфтява.
Що е то?
/Кокичето/
Има четири крака
и една ръка.
Какво ли е това?
Що е
то?
/Слона/
Анна Миткова – 9 г.
ІІа клас, ГПЧЕ
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Гатанки
за семейството и за
животните.
По цял ден пере, готви,
мие и шие.
Що е то?
/ майката/
По цял ден работи
и се труди.
Що е то ?
/ таткото/
Сутрин реже лози,
вечер пие вино.
Що е то?
/ дядото/
С горда походка,
с красиви рога
Що е то,
кажете деца?
/елен/
Малка бодлива топка,
като го пипнеш,
ще те заболи.
Що е то ?
/таралежа/
Мартин Илиев - 8 г.
ІІа клас, ГПЧЕ

Гатанки
за семейството и за природата
Бяло като сняг, с ости рога.
Що е то?/ бял елен /
Чисти, готви, мете и плете.
Що е то? / бабата /
От всичко разбира, не се спира.
Що е то? / дядото /
Той на мен прилича
и много ме обича.
Що е то? / таткото /
Много е добра,
и за мен се грижи тя
да съм мил, добър, чистник
и отличен ученик!
Що е то? /мама /
Потоци бистри,
треви чисти,
зелена гора,
с много шарени цветя.
Що е то? / природата /
Те летят и са шарени, красиви
и много игриви.
Що е то? / пеперудите /
Калин Илиев - 8 г.
ІІа клас, ГПЧЕ
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