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Национален конкурс за детска рисунка
"Освобождението"

Конкурсът “Освобождението” се провежда ежегодно по повод Националния празник на Република България – 3
март. Творбите на малките художници представят по избор портрети на герои, паметници на признателност и
сражения, свързани с националноосвободителните борби на българския народ и Руско-турската Освободителна
война 1877/78 г. Целта е да провокира историческата памет и насърчи участниците в конкурса към
обогатяване на знанията по българска история. Да даде възможност на учениците да открият и отразят с
художествени средства факти и събития по посочените теми, използвайки разнообразни исторически,
литературни и художествени извори. Да даде възможност за изява на малките художници в областта на
изобразителното изкуство. Конкурсът се организира от Дирекция”Военно- исторически музеи” и Община
Плевен, с подкрепата и съдействието на Министерство на образованието и науката.
НАГРАДЕН ФОНД
Специална награда на Министерство на образованието и науката
Голяма награда на Дирекция
“Военноисторически музеи”Плевен
Две първи награди
Две втори награди
Две трети награди
По пет поощрителни награди

ТРЕТА НАГРАДА
Яна Петкова – VІІ б кл., ГПЧЕ,гр.Плевен
ПООЩРИТЕЛНА НАГРАДА:
Александър Станев, І кл., ГПЧЕ, гр.Плевен
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„БАБО МАРТЕНСКА ПРИКАЗКА”
По стар български обичай на Първи март бе
отбелязана „Баба Марта”. Под ръководството
на г-жа Деница Горанова, учениците от трети
клас представиха на откритата сцена
драматизацията „Бабо Мартенска приказка”.
Главните герои Пижо и Пенда впечатлиха
най-много публиката.

За първи път бе сложен и декорът,
представляващ
маслена
картина
на
възрожденска къща. Тя
е дарение от
талантливата
българска
художничка
,
живееща в Париж. Според нея е важно
нейният син Кристиян, който е в класа на
Мариана Кулева, да бъде възпитан в духа на
българските традиции.

ГРАДЪТ НА МОИТЕ МЕЧТИ
( от картон)
Възпитаниците
от ІІІ а клас под
ръководството на
своята учителка
г-жа Елена
Великова
пресъздадоха от
хартия и картон
своя въображаем
град .

2

„ДА ПОМОГНЕМ НА МЕЧО”
(откъс)

……………………
Цар Мързелан: Да-а-а, аз
съм
страшният цар на тъмнината и незнанието! Цар Мързелан
съм! О, какво щастие! Нов поданик пристига в страната
Мързеландия. Това си ти, Мечо, ти ще си пръв придворен
слуга.
Мечо: Аз – слуга?!
Зайко: Мечо, ти си във беда, помощ аз ще доведа.
/Зайко излиза тичешком/
Цар М: Хайде с мен, че работа ни чака! Всички букви,
дето ти се пречкаха, ще ги покорим!
Мечо: Само да си взема топка и игри.
Цар М.: Стой! Че какви игри – в наш’то царство само се
лежи. Никакви игри! Тръгвай!
Мечо: /готов да се разплаче, дърпа се/
Нееее, не искам без игри! Няма ли да ми помогне
някой? Помо-о-ощ!
Влизат Зайко и Феята на буквите.
Зайко: Спрете! Мечо, водя помощ!
Феята: Мечо, аз съм Феята – закрилница на буквите, дай
ръка, с нас ела.
Цар М: /ядосано/ Не мога да гледам щастливи
физиономии, ууух, и тази чистота...
Феята: За да се спасиш от злото, което те чака, трябва да
откриеш вълшебния ключ за приказното сандъче. А преди
да го потърсим, нека прогоним страшния цар Мързелан
оттук. Хващаме се за ръце и играем...
/музика, танц... /
Цар М. : Ууууф, тюх,
нямам покой от игри...
/Цар М. излиза/
Мечо: Успяхме!
Зайко: Хей, има още
изпитания,
но
аз
вярвам
в
теб!
/прегръща го/
Феята: Ще ви заведа в най-веселото царство, Мечо, за да
се спасиш, с нас ти трябва да вървиш!
……………………………

Уважаема госпожо Димитрова,
Изказваме сърдечната си
благодарност на Вас, а чрез Вас и
на г-жа Мариана Кулева - класна
ръководителка на I а клас и на
всички учители и възпитатели, по
повод най-важния и очакван от
всяко първолаче празник “Денят
на буквите”.
В
този
ден
Вашите
възпитаници показаха, че вече са
научили много и са готови да се
разделят с първия си приятел
“Буквара”, за да получат своя нов
пътеводител в света на знанието –
приказната “Читанка”.
На чудесно организираното
тържество-спектакъл, те доказаха
на всички гости, че вече знаят да
четат и пишат и са готови с
гордост да носят емблемата “Вече
съм грамотен”, подарена им с
голяма любов от тяхната първа и
незабравима учителка - госпожа
Мариана Кулева.
С голямо старание и
ентусиазъм те ни направиха
съпричастни на поучителната
драматизация “Цар Мързелан”,
подариха ни най-хубавите стихове
и песни за буквите, затова
заслужено получиха от нас найсладката торта - “Разтворената
книга на знанието”.
Уважаема
госпожо
Димитрова, уважаеми учители и
възпитатели, благодарим ви, че
неуморно и въпреки трудностите
изпълнявате просветителската си
мисия и поддържате огъня на
знанието.
Благодарим ви, че давате
ежедневно своя принос за подоброто бъдеще на България!
16.03.2010 г.
Гр.Плевен
С уважение,
Родителският колектив на І а кл.
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През месец май ГПЧЕ ще чества своя 160 годишен юбилей

Гимназията с преподаване на чужди езици
– гр. Плевен е наследник на едно от първите
десет класни училища в България. Създадено
от видния възрожденски учител Емануил
Васкидович през учебната 1849/1850 г.,
училището бързо се превръща в неделима
част от културно-просветното развитие на
българската възрожденска нация и е в пряка
връзка със задачите на националната ни
революция. От 1908 г. училището прераства
в Държавна мъжка гимназия, която става
синоним на престижно за времето си учебно
заведение.
През 1963 год. училището се
преобразува в Гимназия с преподаване на
руски език с прием на осмокласници,

положили успешно конкурсен изпит по
български език и литература. От 1982 год.
училището е асоциирано към ЮНЕСКО и с
отговорност следва идеите за образование в
дух на мир и международно сътрудничество.
От учебната 1986/1987 г. в
Гимназията се въвежда изучаването и на
английски език. То е предпочитано учебно
заведение не само заради актуалната
потребност да се владеят чужди езици, но и
заради
творческата
атмосфера
в
образователния процес.
През всичките години на своето
съществуване ГПЧЕ се отличава не само с
качеството на подготовката на учениците,
доказателство за което е тяхната
реализация, не само със съчетаването на
традиции и новаторски дух, но и с
вдъхновяващата творческа атмосфера,
заради която и ученици, и учители,
преминали през Гимназията, остават
духовно свързани с нея и я наричат „моето
училище”.
Нашето училище – Гимназия с
преподаване на чужди езици - е училище
за
знания,
умения,
самочувствие,
дръзновение и успех.
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