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Второкласниците ще презентират своята
нова книжка „Патиланско царство – весели
истории написани от деца”, написаните от
тях гатанки и разкази от приказната страна
„Добродания”.
От 10.30ч. ще се проведе конкурс за рисунка
на асфалт на тема: „Децата рисуват света!”.
В 11.30 ч. ще се прожектира филм за ГПЧЕ –
създаден във връзка със 160 –та
годишнината на училището.
Сладкарница „Европа” ще организират
учениците от VІ” а” клас.
Ще имаме и представяне във Флоренция, по
повод Четвърта среща по проект “Happy
S.C.I.E.N.C.E.”.
В Сливен, ще бъде награден екип на вестник
«Звънче» за оригинално представяне във
връзка с Национален конкурс на тема:
«Моята приказка за доброто».
Кулминацията но празника ще бъде
обявяването на резултатите от конкурсите
„Децата рисуват света!” и фотоизложба на
тема: „Аз и моето училище” и награждаване
на победителите.

.
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МЕЖДУНАРОДНО НИВО
1. Международен проект „Щастлива наука”:
Предстои Четвърта среща по проект “Happy S.C.I.E.N.C.E.”, която ще се проведе от 9 до
13 май във Флоренция. В нея ще вземат участие г-жа Теодора Вълова и г-жа Грета Димова.
От 29 май до 3 юни в град Орадея, Румъния ще се проведе Петата, заключителна среща по
проект “Happy S.C.I.E.N.C.E.”.
Ів клас:
Постер: Какво научих в училище за Есента?
„Разбъркана есенна история” – Книжка с картинки.
Постер: Какво научих в училище за Пролетта?
ІІа клас:
„Патиланско царство - весели истории написани от деца” - книжка с текстове и рисунки;
Моят роден град – „ Плевен – Минало незабравимо”;
„От Коледа до Великден – Моят любим празник”- поредица от книжки и постери;
Постер: „Вторият живот на пластмасовата торбичка” с изработени предмети от децата;
„ Да запазим природата чиста – тя е нашият дом” – книжка с текстове и рисунки;
Картинен речник на английската азбука.
Vв клас, VІа клас, VІв класПрезентации за посещението им във Флоренция и Полша
„Какво научих в училище” – Изложба – „Минерали”
2. Фестивала за медийно изкуство «Арлекин»
Vб клас - Класирани два сценария / идейни проекти/ за филм на два авторски колектива
- Виктория Петрова, Мира Тотева, Гергана Гечева и Габриела Бунева
3. Конкурс „Моята гатанка” на Детска ТВ „ Аз знам, аз мога” и БУЦ „ Знание”, Чикаго. С
материали участват:
Іб клас - Ралица Тодорова; Рая Миразчийска, Емил Найденов
Ів клас - Елица Инкова, Теодора Ковачева,
ІІа клас - Катрин Кутайфан, Присила Симеонова, Александър Станев, Милен Кабалан, Стоян
Маринов, Анна Миткова, Мартин Илиев, Калин Илиев
ІІв клас - Янислав Патев, Кристина Костадинова, Юлиана Минева, Рая Иванова, Валентин
Първанов, Радостина Иванова, Иван Драганов, Симеон Каишев, Димитър Василев
ІІІ в клас - сборник „Гатанки”
ІVа клас – Наталия Лазарова, Симона Стаматова, Лора Недялкова, Кристина Живкова, Джани
Дауд, Калина Дикова, Ивелин Радославов, Михаил Бешев, Дарий Варджиев, Иво Мартинов
4. Международен конкурс за детско творчество
ІІІ а клас – Второ място - Далия Христова
5. Международно математическо състезание „ Европейско кенгуру”
ІІа клас - Първо място - Стилиян Нановски,
Второ място - Пламен Борисов
ІV в клас - Второ място – Симеон Попов и Мариела Романова

НАЦИОНАЛНО НИВО
1. Национален литературен конкурс на тема: „Моята приказка за доброто”, в рамките на
ХІІІ Национален фестивал на детската книга, Сливен.
Специална награда, за оригинално представяне на вестник „Звънче”.
За представяне на конкурсните материали в тематичен брой на вестник « Звънче», с проза
и поезия участват:
Іб клас - Рая Миразчийска, Ивайло- Крисиян- Цеков, Ралица Тодорова, Калина Дочева, Рая
Миразчийска
ІІа клас - Милен Кабалан, Огнян Александров, Дара Ганчева, Искра Хубчева, Присила
Симеонова, Катрин Кутайфан, Денис Алфарес, Кристиян Серафимов, Анна Миткова, Мартин
Илиев, Стоян Маринов, Анатоли Тодоров , Виктория Нинова
Vб клас - Виктория Петрова, Димана Иванова
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ІV

а

клас - участие

2. Национален конкурс за рисунка на тема: „Гората за хората”
ІІа клас - Първо място – Стоян Дениславов Маринов, награден лично от председателя
на народното събрание г-жа Цецка Цачева и засадил подареното дърво, наречено „Дървото на
Надеждата”, заедно с френския посланик;
ІІа клас - Поощрителна награда - Анатоли Тодоров;
Колективна награда – ГПЧЕ (училище с най-много участници) - Іб клас, ІІа клас, ІІв клас,
а
ІV клас и ІVв клас.
3.

Национален конкурс за рисунка „Детство мое, реално и вълшебно” на тема:
„Войната по пътищата”. С материали участват:
ІІа клас - Мартин Илиев, Калин Илиев, Лора Христова

4.

Национален конкурс- изложба: „Към звездите”
Ів клас - Второ място - Иван-Александър Кръстев, награден лично от първия български
космонавт Георги Иванов.
5.

ШАХ
ІІа клас – Първо място - Стилиан Нановски - "Б" група на Трети турнир по шахмат от
веригата "Евроинс"- Плевен
6.

КАРТИНГ
ІІа клас – Първо място - Лора Христова - Национален шампионат по картинг в клас „Mini
BG”, Хасково.
7. КАРАТЕ
ІІа клас - Дара ГанчеваПърво място - Национално първенство, Деца, Младша възраст, Сливен
ІІІ място - VІІІ Национален турнир „Приятелство, не на омразата”, Кнежа

ОБЛАСТНО НИВО
1.

Математическо състезание, посветено на Деня на народните будители:
ІІа клас - Второ място - Пламен Борисов
Пето място - Стилиан Нановски

2. Коледно математическо състезание:
ІІа клас- Второ място - Стилиан Нановски
3.

Математическо състезание „Васил Левски”
Іа клас – Трето място – Деян Петров
Іб клас – Трето място - Емил Найденов
ІVв клас - Първо място - Мариела Романова

4.

Великденско математическо състезание:
Ів клас - Второ място – Елица Инкова
Трето място – Ивана Мечева
ІVв клас – Трето място - Мариела Романова

5. „Малкото Голямо четене”, Регионална библиотека "Хр. Смирненски”, гр. Плевен
ІІв клас – участие
ІІІа клас - Грамота за активен читател - Милица Славкова
ІV а клас - Грамота за активен читател - Дарий Варджиев
6.

V

а

клас – Мартин Трендафилов – Отличен (5.50) на олимпиада по БЕЛ

7.

V

б

клас – Виктория Петрова – Отличен (5.25) на олимпиада по БЕЛ
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ОБЩИНСКО НИВО
1.
„Моето коледно послание” - конкурс за детско литературно творчество и детска
рисунка- ЦРД, гр. Плевен
ІІв клас и ІІІв клас - Колективна награда - за „Коледна книга”.
2.

ІІІ

в

клас - книга „Малки приказки за голямото добро от малки автори с големи сърца”

Детска формация „Звездица”
В чест на 3-ти март - Национален празник на Република България ДФ "Звездица" при
ГПЧЕ - Плевен с худ. ръководител Здравка Йорданова завърши Първи етап от проекта DVD
"От извора" с песенен, танцов, инструментален и обреден фолклор от Плевенско. В
музикална къща "ПРО САУНД", ученици от 2-ри, 4-ти, 5-ти, 6-ти и 9-ти клас /Лора Христова,
Калина Дикова, Илина Дочева, Кристина Живкова, Катрин Димитрова, Габриела Далаклиева,
Даяна Димитрова, Петко Петков, Петър Якимов, Николай Кабалан, Християн Ставрев, Велислав
Петков, Деница Йорданова, Петя Бойкова, Даяна Петрова, Нена Генадиева, Йоанна Цекова,
Веселка Димитрова/ участваха в студийни записи на обредни песни по сборника на З.
Йорданова "От извора".
През месец март започва Втори етап от проекта DVD "От извора" - заснемане
артисти от ДФ "ЗВЕЗДИЦА" във "Възрожденски комплекс - Плевен, с любезното
съдействие на г-н Никодим Даневски - кореспондент на БНТ, операторът г-н Евгени Трифонов,
г-жа Калина Цокова, г-н Пламен Александров - изпълнител от Северняшки ансамбъл - Плевен.
Учениците ще пресъздадат зимните народни обичаи от Плевенско "Коледа", "Сурвакане" и
"Ладуване", а през месец април и май ще бъде направен снимков материал и на пролетните
народни обичаи от Плевенско "Лазарица", "Великден" и "Гергьовден". Идеята е, ученици,
учители, родители и общественици /едно гражданско общество/ в 21 век да съхранят изконни
ценности и оставят на идните поколения безценни дарове от българската национална
съкровищница!

В следващия брой очаквайте:

„От мястото на събитието…”
– отразяване на празника на малките ученици.

ИЗДАВА:
Гимназия с преподаване на чужди езици – ІІа клас
Консултант: Мариана Кулева, mariana6402@abv.bg
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/
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