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ПОНЕДЕЛНИК,

Вестник за деца
клас при Гимназия с преподаване на чужди езици - град Плевен

12 АПРИЛ 2010 Г.

Наследник на едно от
първите десет класни
училища в България,
създадено от видния
възрожденски
учител
Емануил
Васкидович
в нашето
училище
стартира кампанията по
подготовката
за
честванията
на
160
годишния си юбилей.
Обявени са следните дейности: Програмата
цели да представи миналото, настоящето и
бъдещето на училището. Събират се
материали за музейна сбирка на училището,
обявени са множество конкурси, за да се
представи всеки клас и да се подчертае
специфичното за нашето училището – фото
конкурс под наслов „Моето училище”,
рекламна дипляна, „ Сладкарница Европа”,
украса на класната стая под наслов „Един
неразделен
клас”.
Заключителните

ПЛЕВЕН, ГОДИНА ХV, БРОЙ 6

мероприятия ще се проведат
на 5 май. Предвижда се
тържествената част
да
започне с тържествен сбор в
в двора на Историческия
музей,
откриване
на
музейната
сбирка
и
огласяване на резултатите
от проведените конкурси.
По-късно ще се представи
литературен
сборник
„Огледало” и литературен клуб „Дискусия”.
Ще се отбележи и 15 години от създаването
на вестник „Звънче” - единственият вестник
от деца за деца от начална училищна степен,
и единственият вестник само за отличници.
Честването ще продължи в драматичния
театър „Иван Радоев”. Ще бъдат поканени
много гости и приятели на училището.
Заключителният етап ще представи филм за
училището и юбилеен концерт.
(Виж програмата на стр. 4)
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V международен детски фестивал
по приказки на европейските класици
”Братя Грим”
от и за деца от 3 - 8години
Шумен на 25 март и на 26 март 2010

Учениците от І а клас представиха с филм на
драматизацията „Да помогнем на Мечо”,
която подготвиха за празника на буквите. В
ролята на Мечо- Анатоли, Зайко – Александър,
цар Мързелан – Огнян, феята – Лора, цветето –
Дара, буква „Я” – Стоян, в ролята на останалите
букви – учениците от І а клас, режисьор –
Мариана Кулева, оператор – Стоян Гулишев,
музика – Здравка Йорданова, компютърен
дизаин на филма Кръстев, декори – Искра
Серафимова, Гулишева и Мариана Кулева.
Младите артисти спечелиха плакет и грамота.

НАЙ-УБАВИ В БОСИЛЕГРАД ПЛЕВЕНЧАНЧЕТАТА
От 2 до 5 април за 17 път в Босилеград се
проведе Международният Великденски
фестивал, в който тази година участваха
четвъртокласничките Гергана, Габриела,
Виктория,
Стела
и
Десислава
и
шестокласничката Мария, които представиха
Плевен на празниците в сръбския град. Не
заради завоюваната купа за най-оригинално
великденско яйце, не заради многото грамоти
и награди, присъдени на плевенските деца,
дори не само заради изическата им красота и
чаровни усмивки, цял Босилеград във
фестивалните дни е наричал плевенската
група “най-убавите”, сподели с нас тяхната
ръководителка Искра Арабаджиева.

Плевенски шахматисти
завоюваха квоти за
европейско първенство

Част от отбора на “Плевен ХХІ” заедно с
треньорката Христинка Илиева

Две
квоти
за
европейско
първенство
завоюваха
състезателите на шахматен клуб
"Плевен ХХІ" на завършилите
преди дни в Пловдив Държавни
индивидуални шампионати по
класически шах. Веднага след
тях се проведоха още две
държавни първенства - по
ускорен шах и по блиц. При наймалките шахматисти, до 8
години, дебютанта на СКШ
"Плевен
ХХІ"
Стилян
Нановски, ученик в І а клас на
Езиковата гимназия, се класира
в призовата шестица на блиц и
на ускорен шах.
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Попитахме 42 ученика от първи клас
Попълването на анкетната карта е анонимно.
Моля отговорете на всички въпроси.

Харесва ли ви да участвате в подготовката на
празниците и свързаните с тях обичаи:
а) Задължително

I.

б) Да
в) Не съм чувал
г) Не ме интересува
д) По-скоро не

II. Смятате ли, че има значение през кой сезон се
провеждат обичаите от българския фолклор :
a.
b.
c.
d.
e.

Да
Не знам
Не съм чувал
Не ме интересува
По-скоро не

III. Вярно ли е, че в Коледуването, Сурвакането и
Кукерските игри, когато маскираните гонят
злите сили, могат да участват само момчета:
a.
b.
c.
d.
e.

Да
Не знам
Не съм чувал
Не ме интересува
По-скоро не

IV. Дали Коледа и Великден се празнуват и в други
страни:
a.
b.
c.
d.
e.

Да
Не знам
Не ме интересува
Не съм чувал
По-скоро не

d.
e.

VI. Вярно ли е, че яйцето е символ на зараждащия се
нов живот през пролетта:
a.
b.
c.
d.
e.

a.
b.
c.
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Да
По-скоро да
Не съм чувал
Не ме интересува
По-скоро не

VII. Смятате ле, че 3 март е най-значимият празник в
България:
a.
b.
c.
d.
e.

Да
По-скоро да
Не съм чувал
Не ме интересува
По-скоро не

VIII. Вярно ли е, че на 24 май е Денят на славянската
писменост и култура:
a.
b.
c.
d.
e.

Да
По-скоро да
Не съм чувал
Не ме интересува
По-скоро не

IX. Във вашето семейство отбелязват ли се
празниците и обичаите свързани с тях:

Мислите ли, че само в България има мартеници:

V.

Не ме интересува
По-скоро не

Да
По-скоро да
Не съм чувал

a.
b.
c.
d.
e.

Задължително
Да
Не знам
Не ме интересува
По-скоро не

Благодаря за участието!

Празници и обичаи

20
15
задължително

10
5

да
не съм чувал
не ме интерсува

0

по-скоро не
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ПРОГРАМА
1. Музейната сбирка на училището
Срок: 26.04.2010г.
2. Фото конкурс под надслов „Моето

училище”
Отговорници: Класните ръководители;
Ученически съвет
Срок: За предаване на снимките –
26.04.2010
За огласяване на резултатите –
5.05.2010г.
3. Изработване на рекламна

диплянка за училището
Отговорници: Класните ръководители;
Ученически съвет
Срок: За предаване на хартиен и
магнитен носител – 15.04.2010г.
За огласяване на резултатите – .05.2010г.
4. „Сладкарница Европа”
Срок: 4.05.2010г
5. Украса на класната стая
“Един неразделен клас” – табло със
снимки на класа.

Отговорници:
Класните ръководители; Ученически съвет
Срок: 3.05.2010г.

6. Представяне на литературен
сборник „Огледало”
Отговорник Лалка Павлова
Срок: 5.05.2010г. – в Исторически музей

7. 15 години ученически вестник
„Звънче”
Отговорник: Марияна Кулева
Срок 5.04.2010г – в Исторически музей
8. Дискусия
Отговорник Жоржета Каменополска
Срок: 26.04.2010г.

9. Тържествена част в
Историческия музей
гр. Плевен – 5 май 2010г.
10. Концерт в драматичния театър
„ Иван Радоев”
гр. Плевен – 5 май 2010г.
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