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Р ъ к а  з а  р ъ к а         Б р . № 5  

В е с т н и к  з а  д е ц а  
Издава: І “а” клас при Гимназия с преподаване на чужди езици - град Плевен 

ПОНЕДЕЛНИК,29 МАРТ  2010 Г.                                       ПЛЕВЕН, ГОДИНА ХV,  БРОЙ  5 

        Happy                     ЩЩААССТТЛЛИИВВАА  ННААУУККАА!! 
2009 – 2011 

ОБУЧЕНИЕ И ВЪЗПИТАНИЕ НА ТВОРЧЕСТВОТО 
Втора среща по проекта – ГПЧЕ 

22.03. – 26.03. 2010 

Плевен, България 
    Точно на Първа пролет в Гимназията с преподаване 

на чужди езици в Плевен посреща гости от Италия, 

Полша и Румъния. В дните до 26 март учениците ще 

покажат в Плевен, че науката може да бъде щастлива. 

    Март е месец “Коменски”, тъй като в този месец е 

роден великият мислител Ян Амос Коменски. В 

Езиковата гимназия месецът на Коменски ще бъде 

отбелязан с различни интересни и оригинални 

инициативи. “Проектът “Щастлива наука” има няколко 

модула - “Изследвам Творческа сила Обучение 

Образование Природа Култура Европа (S.C.I.E.N.C.E.) 

Мотото на срещата в Плевен е 

“Обучение и възпитание на 

творчеството”, научихме в 

разговор с Теодора Вълова, главен 

учител в Езиковата гимназия и 

координатор по проекта. 

    По време на визитата ще бъде 

осъществен обмен на инициативи, на материали, добри 

практики, ще бъдат отчетени постиженията, ползите и 

тенденциите на сътрудничеството. “Радваме се да 

посрещнем толкова много ентусиазирани учители и 

ученици - нашите партньори тук, в Езиковата гимназия в 

Плевен и в България. Те са пропътували големи 

разстояние, за да вземат участие в един междукултурен 

диалог. 

       Продуктите, които са предвидени по проекта, са 

книги, дискове, изложби, театрални постановки, филми. 

    Екипът на Езиковата гимназия в Плевен благодари на 

ЦРЧР на екипа по секторна програма 

Коменски, още повече, че срещата е и 

в годината на друго много важно 

събитие за Езиковата гимназия 

училище - 160 години от създаването 

на училището. 

 

® 
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GGOOOODD  FFUUNN  SSTTAAGGEE    

    

ФОЛКЛОРНА ГРУПА 

„ЗВЕЗДИЦА”                       
с ръководител 

г-жа  Здравка Йорданова 

Постановка по народни 

мотиви от Плевенския край: 

„Лазарица”, „Калинчице”, 

Гъдулка и тъпан – Даниела, 

Даяна, Антонио (Великден 

иде: Ръченичено), 

„Цветанчице” 

Първокласниците 

представиха песента 

„ ВРАБЧЕТА С 

БАНСКИ НА 

ЛАЛЕТА”                   

със  солист       

Виктория Нинова. 
Възпитаниците  на        

г-жа Мариана Кулева  

от І 
а 
клас бяха 

облечени в костюми от пластмасови 

торбички. По-късно те показаха на 

гостите своята работа по проекта  

„ВТОРИЯТ ЖИВОТ НА 

ПЛАСТМАСОВАТА ТОРБИЧКА”. 

 

 

„ДЪРВОТО НА 

ДОБРИТЕ 

ПОЖЕЛАНИЯ” 

С помощта на картон, 

разтегателна хартия и бои 

малките ученици 

представиха  промените на 

дървото през четирите 

годишни времена – пролет,  

лято, есен и зима. 

 

 

 

ПРОЛЕТЕН БУКЕТ 
 

Надя Андреева и Емилия 

Стоилова  

с учениците от ІІ 
а
 клас 

 
            След официалното 

посрещане на гостите в 

Езиковата гимназия в 

понеделник с песента „Добър 

вечер, приятелю млад” и с 

българска роза, участниците в 

проекта ще работят по модули, 

свързани с проучване, 

проектиране и изработване на 

проектни материали, култура и 

творчество. Учителите от 

партньорските училища ще 

влязат в учебните часове на 

началния курс на Езиковата. 

    Специална игра са 

подготвили домакините - “Да 

открием Плевен”, която съвсем 

логично ще бъде проведена в 

Кайлъка. 

         Екипите от партьорските 

училища ще посетят детски 

градини, където ще бъде 

организиран пленер на тема 

“Великденски обреди и 

обичаи”. Малчуганите ще 

моделират с отпадъчни 

материали, ще бъде 

представена Книгата на 

щастливите желания, ще бъде 

експонирана изложба “Дървото 

на желанията”. 

    В рамките на престоя си в 

Плевен екипите по проекта 

“Щастлива наука” ще имат 

специална фолклорна вечер, в 

която всяка от страните ще 

представи своя фолклор. 

    Интерактивна работилница - 

виртуална музикална книга, 

грънчарска работилница, в 

която ще се проектират и 

реализират материали, 

свързани с продуктите на 

проекта, както и много 

екскурзии, за да опознаят 

партньорите от Италия, Полша 

и Румъния Плевен и региона са 

предвидени още по време на 

срещата по “Щастлива наука”. 
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КУТИЙКА                         

С ИЗНЕНАДИ 
Галя Кирова с учениците 

от ІІ
в
 клас 

 

ВЕЛИКДЕНСКО 

ПЕТЛЕ 
Светлана Фурнигова и 

Валя Радоева с учениците 

от ІІІ
в 
клас. Те изработиха знамената на четирите  държави, 

партньори по проекта. 
 

 

Тест по Човека и 

природата 
Цонка Кацарска с учениците  

от ІV 
а 
клас 

 

НАЙ-ХУБАВОТО МЯСТО 

В БЪЛГАРИЯ, КЪДЕТО 

СЪМ БИЛ 

 Изложба - V
 
и VІ клас 

                                                     Емилия Цонева 

 

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ                                 
Репортерите от 

вестник „Звънче” 

от V
а 
клас с г-жа Валя 

Цветанова. 

 

Еднодневна    

ЕКСКУРЗИЯ: 
Плевен – Етъра – 

Царевец – Плевен 

 

 

 

 

 

 

ЦДГ „ЮНСКО 

ВЪСТАНИЕ” 
 Музикална програма: 

Празници и традиции в 

Детската градина: 

„Лазарица”, „Цветница” 

 Изложба: „Дървото на 

желанията” – Пожелания, 

свързани със 

здравословния начин на 

живот; „Книгата на 

щастливите желания”. 
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1. Презентация – „ПЛЕВЕН, БЪЛГАРСКИ ПЛЕВЕНСКИ  ХУДОЖНИЦИ” – Гергана Данова 

2. Музикална работилница: ВИРТУАЛНА МУЗИКАЛНА КНИГА -  Гергана Данова и 10 клас 

3. Презентация - „МОЕТО УЧИЛИЩЕ” – Теодора Вълова 

4. Презентация - „СЛАВЯНСКАТА АЗБУКА”  - Теодора  Вълова 

5. Презентация - "КАК СЕ ГОТВИМ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ВЕЛИКДЕН В БЪЛГАРИЯ?" - 

Грета Димова и 9 
д
 клас 

6. Презентация - „БАБА МАРТА”, за да запознае гостите с уникалния само за България обичай - 

Яница Цветанова V 
а
 клас, Мариана Кулева и Валя Цветанова 

 

ЗЗЗАААКККЛЛЛЮЮЮЧЧЧИИИТТТЕЕЕЛЛЛНННИИИ   ПППРРРЕЕЕДДДСССТТТАААВВВЛЛЛЕЕЕНННИИИЯЯЯ:::   

„ДА ПОМОГНЕМ НА МЕЧО”-драматизация, I 
а
 клас, Мариана Кулева 

 

“ТРИТЕ ПРАСЕНЦА”- драматизация, III 
в 
клас,  

                                            Валя Радоева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Координаторите на                

проекта 
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