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Добре дошли  
в най-позитивното пространство на вестник „Звънче” – приказната страна 

„Добродания”!  

 В броя може да споделяте новини или реални случки, които вдъхновяват,  подтикват 
към креативност или просто носят оптимизъм! 

Защото добрите новини са позитивните новини! 

 Р ъ к а  з а  р ъ к а                       Б р . № 3  

Издава: Гимназия с преподаване на чужди езици - град Плевен 

 ЧЕТВЪРТЪК, 21  АПРИЛ  2011Г.                                                                                 ПЛЕВЕН, ГОДИНА ХVІ,  БРОЙ 3 
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В е с т н и к  з а  д е ц а  

Л а у р е а т  н а  д в е  н а ц и о н а л н и  н а г р а д и  

 

В БРОЯ ЧЕТЕТЕ: 

 
1. Седмица на гората  

2. Конкурс за рисунка на 

тема: „Гората за хората” 

3. Посланикът на Франция 

направи първата копка 

4. Ден на Земята 

5. Екопътека Чернелка” 

6. Проект „ Вторият живот 

на пластмасовата 

торбичка” 

7. Книжки с текст и 

рисунки 
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Седмица на 

гората 

  

 

      

Да запазим 

природата чиста – тя е 

нашият дом! 
С този призив учениците от ІІ

а
 клас на 

Езиковата гимназия, заедно със своята учителка 

Мариана Кулева, се включват в тазгодишните 

инициативи по повод Седмицата на гората и Денят на 

Земята, свързани с опазването на околната среда.                    
От 4 до 10 април се провежда Седмицата на 

гората 2011. Тази година традиционната проява се 

провежда под мотото „Гората за хората”. 2011 година 

е обявена от Генералната асамблея на Обединените 

нации за Международна година на горите.  

Малките ученици се включиха с рисунки в 

регионалния конкурс. Преди конкурса дискутирахме по 

темите: Как човекът оказва влияние върху природата и 

кои са дейностите, които й вредят? 

Рисунката на Стоян Дениславов Маринов от 
ІІ

а
 клас, бе удостоена с първа награда, връчена лично 

от председателя на Народното събрание госпожа Цецка 

Цачева.  

 

 
 

Анатоли Анатолиев Тодоров получи 

поощрителна награда,   

 

 
 

а училището – колективна грамота за най-

активен участник в конкурса.  

 

 
 
Освен еколозите, възпитаници на Мариана 

Кулева, се включиха и ученици от І 
б
 и ІV 

в
 клас, с 

ръководител Искра  Арабаджиева, от ІІ 
в
 клас, с 

ръководител Деница Горанова и ІV 
а
 клас, с 

ръководител Елена Великова. Затова реални победители 

са всички деца, изразили своето отношение към 

опазването на околната среда, с помощта на четката и 

боите. 

Тази инициатива е продължение на работата по 
проект „ Вторият живот на пластмасовата торбичка”.  

 

 
 

Зеленото ежедневие е въпрос на желание и на 

осъзнаване на нуждата от него. Не е необходимо да 

чакаме някой да ни даде пример или да ни напомня. 

Дори най-малката стъпка може да има огромно 

отражение. Младите еколози ще посадят подарените им 

дървета в двора на училището. Първата копка ще 

направи посланика на Франция, който е в ГПЧЕ по 

повод дните на Франкофонията. Засаденото от него 

дърво нарекохме „Дървото на Надеждата”  

Инициативата продължава с обучение за 

разделно събиране на отпадъци (защо да рециклираме, 
какво да изхвърляме, какво да не изхвърляме и къде да 

изхвърляме).  
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Ден на гората 

 

 

 

 
Заключителната част по проекта „ Вторият 

живот на пластмасовата торбичка” ще бъде на 22 април 

– международен ден на Земята. Целта на този ден е да 

се обединят хората от целия свят в защита на околната 

среда. Това е най-големия нерелигиозен празник на 

планетата, отбелязван от над половин милиард души.  

Тогава малките еколози - второкласници ще 

представят пред своите съученици изложба на 

изработени от тях предмети от пластмасови и хартиени 

отпадъци. Ще покажат и своите постери за опазване на 
околната среда. Ще пишат и съчинения на тема: „ Как 

опазваме околната среда”.  

Миналата година, те излязоха да почистят своето 

училище, за да им е чисто. Подготвиха специален танц, 

с костюми изработени от пластмасови торбички. 

 

 
 

Тази година кулминацията на проекта е 

почистване на Екопътека „Чернелка” и пленер на тема: 

„Да запазим природата чиста – тя е нашият дом!” С 

изработените от тях плакати те ще приканят всички да 

опазват околната среда – „Ние, учениците от ІІ 
а
 клас 

искаме да помогнем за продължаване живота на 

планетата земя. Направете го и вие!!!”. 

За да ни подкрепят, ще се включат в инициативите 

ІІ
в
 клас, учители, родители. 

 

 
 

С уникалното съчетание на природа, археология и 

самобитност природният резерват в местността 
“Чернелка” е едно от предпочитаните места за 

посещение от природолюбители.  

      Природна забележителност “Чернелка” представлява 

живописен карстов каньон в централната част на 

Дунавската равнина между селата Горталово и 

Къртожабене, на около 12 км от гр. Плевен. По 

протежение на 7 км река Чернелка е образувала 

феномален каньон с ширина от 60 до 200 метра и 

височина на скалния венец от 10 до 30 метра. 
 

 
 

Основно главната цел на екопътеката е повишаване 
екологичната култура на посетителите и прякото 

общуване с природните дадености. 

 

 
 

         Тук се срещат представители на над 200 вида 

птици, 9 вида риби и 11 вида влечуги. Освен богатство 

на природни забележителности “Чернелка” има и богато 

историческо минало: късно-антични и средновековни 

крепости, ранно-християнски скален манастир, карстови 

извори и др.   

            Ако тръгнете от Горталово, още в началото на 

маршрута, ще се натъкнете на скален феномен, който 

неминуемо предизвиква голямо любопитство. 

 

 

“Разсеченият” или както още го наричат – цепен камък, 

лежи на земята, сякаш наистина е разрязан с огромен 

нож.Легенда свързва разсичането на скалата с Крали 

Марко, който три дни и три нощи се бил по тия места с 

Муса Кесаджия. Усетил непобедимата сила на 

http://www.bulgariainside.com/bg/articles/%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BD/103/index.html
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юначния българин, черният арапин хукнал да се спасява с бяг. Крали Марко изгубил следите на беглеца, а в яда си – 

замахнал със сабята си дамаскиня, халосал камъка и го разцепил на две. 

По-нататък, пешеходният маршрут старателно следва красивите извивки на реката, която в горещите летни дни е 
неизчерпаем източник на бълбукаща ледено-прохладна свежест. територията на екопътеката си остава приятно място 

за отмора в свободното време. 

    
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 И З Д А В А : 

Гимназия с преподаване на чужди езици – ІІ
а
 клас 

Консултант:  Мариана Кулева, mariana6402@abv.bg , тел: 0878/640220 
Компютърен дизайн:  Мариана Кулева 

Адрес на редакцията: град  Плевен, ул. “Александър Стамболийски” 22,   тел: 064/ 82-90-43 
E-mail: englishk3@el-soft.com; www.gpche-pl.com/ 

 

Проектът ще завърши с издаване на книжки с 
текст и рисунки:  „Цветовете на живота” и „Да 
запазим природата чиста – тя е нашият дом!” 
постер „Вторият живот на пластмасовата 
торбичка” и ще се отрази на страниците на 
вестник”Звънче”. Проектът е част от 
международния проект на ГПЧЕ по програма 

„Коменски” – „Щастлива наука”.  

 

Цветовете на живота
- история,написанa

от деца
Детска книжка с рисунки и текст

http://www.gpche-pl.com/

