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Добре дошли в най-

позитивното пространство - 

това на вестник „Звънче”, 

Носител  

на две Национални награди  

Тук може да споделяте новини 

или реални случки, които 

вдъхновяват, подтикват към 

творчество или просто носят 

оптимизъм! 

Защото добрите новини са 

позитивните новини! 
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ЮЮ ББ ИИ ЛЛ ЕЕ ЙЙ   

 
 

 Юрий Тодоров – директор на ГПЧЕ  

Мариана Кулева – консултант на вестника 

  

Представен на своите читатели като позитивна медия, 

вестник „Звънче”, вече 15 години върви неотклонно 

по линията на търсенето и представянето на 

положителните събития, някои от които често 

минават покрай нас и които понякога остават 

незабелязани. Ние вярваме, че въпреки 

несъвършенствата в битието ни, доброто съществува, 

позитивните събития - добрите новини ни съпътстват, 

но те не винаги са на първите страници на вестниците 

или в най-гледаните новинарски емисии.  

Като посланик на добрата новина, вестник „Звънче” 

печели все повече и повече - свои верни 

привърженици. Това са хора, които се осланят на 

собствените си възможности, вярват в стойностните 

неща и продължават добрите традиции.Това са 

нашите читатели и в диалога с тях ние всеки ден се 

убеждаваме, че вървим във вярната посока.  

160  години 

Моето 

училище 

15    години -  

Вест ни кът   

с  добрата 

нови на  
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Разсъждения и вълнения  

на един бъдещ публицист 

 
С тези няколко реда ще представя на вас 

читателите на вестник „Звънче”, моите вълнения. 

При посещенията ми в Националната библиотека 

„Св. Св. Кирил и Методий” и в Националната 

библиотека на Флоренция, Италия,  изпитах 

чувство на гордост от факта, че в тях се 

съхранява вестник „Звънче”.  

Той е създаден през 1996г. и в неговото издаване 

участват деца от I до IV клас под ръководството 

на г-жа Мариана Кулева. През периода 2005-

2008 год. аз имах късмета да бъда неин ученик и 

изключителната възможност да участвам в 

редакционната колегия на вестника. През цялото 

това време нашият екип продължаваше 

традицията на предишните класове, като 

вложихме още повече ентусиазъм, 

любознателност и инициативност, като се 

водехме от стремежа си за нови знания и 

открития. Работата в екип ни сплотяваше, 

допълвахме се взаимно, поради факта, че 

гонихме една цел - а тя беше все по-добро 

следващо издание. Вестник „Звънче” побира в 

себе си информационна и художествено-

творческа дейност, с която всеки може да 

задоволи интелектуалните си потребности. 

Полезна информация има за празници и обичаи, 

екология, спорт, изяви и още много други 

рубрики.  

Като част от екипа отразявал всички тези теми, в 

моето сърце завинаги ще останат спомени за 

незабравимите интервюта, които съм взел и 

знанията, които съм придобил, докато сме 

работили с моите съученици. Нека традицията за 

издаването на вестник „Звънче” никога не спира. 
Паоло Ганов, V 

a 
клас 

 

Езикова гимназия 

 
Аз избрах да уча в това 

училище, защото е най-

доброто в нашия град. 

Учителите ни всеки ден 

полагат много грижи за нас и 

ние бързо научаваме всичко. 

Благодарение на тях ние 

спечелихме много награди. на 

Обичам моето училище! 

 
Мартин Илиев, І 

а 
клас 

 
 

Ние сме много горди, че имахме 

възможността в продължение на няколко години да 

бъдем част от нещо наистина специално - вестник 

"Звънче". Като цяло, всички бяхме много различни 

един от друг, но всеки искаше да изкаже своето 

мнение и да покаже своя талант. Създаването на 

материали за вестника предизвикваше истинска 

възбуда във всеки от нас. Вестник „Звънче” ни даде 

възможността да изявим себе си както поотделно, 

така и като един неразделен колектив. Вестник 

"Звънче" е посредник между нас - неговите 

редадактори и новодошлите първокласници в ГПЧЕ. 

Работехме усилено, за да издаваме вестниче и 

пожънахме успехи като спечелихме Второ място в 

Националния конкурс на тема “Европанорама”, 

организиран от Националното сдружение на 

българските европейски клубове (NABEC) при 

Информационния център на Европейския съюз в град 

София на 09.05.2003 година. Наградата ни бе връчена 

лично от журналистката Валерия Велева. Нашата 

бивша класна ръководителка М.Кулева поема 

инициативата да подтикне младите таланти на 

нашето училище да разпространяват интересите си. 

Сърдечно й благодарим и я подкрепяме в по-

нататъшните й занимания, пожелаваме много успехи 

на вестничето, на неговите редактори и на нашата 

любима учителка – Мариана Кулева. 

 Кристин Андреева, Биляна Анатолиева,  

 Димитрий Бенчев, уч- ци в ІХ клас  

Добрата новина 

 
Аз избрах да уча в ГПЧЕ, 

защото там ще се науча да 

пиша и говоря на английски 

език. Много ми харесват и 

математиката и българския 

език. С моите съученици се 

забавляваме в часовете по 

пеене, рисуване и ДБТ. В час 

по физкултура играем футбол в 

училищния двор. 

Моята класна, госпожа Кулева, 

е най-добрата учителка на 

света. 

Хубаво е да си в първи клас! 

 
Анатоли Тодоров, І 

а
 клас 
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Един неразделен клас  

Огнян Александров -  І 
а
 клас 

 

 
Един неразделен клас  

Александър Станев -  І 
а
 клас 

 

 
Калейдоскоп  

Николай Кабалан- ІV 
в 
клас 

 

Из книгата: Калейдоскоп: Истории за 

училищния живот 

Какво научих в училище   
Неусетно минаха четири годинии аз съм в четвърти клас. 

Всеки ден отивам с радост на училище. Посрещат ме моите 

съученици. Всички те са мои приятели. С тях уча, играя, с тях 

споделям радости и болки. Обичам ги всички. В училище аз 

разбрах, че приятелството е най-голямото богатство на света и аз 

съм щастлива, че притежавам това богатство. 

Oт моята учителка научих, че трябва да съм винаги 

подготвена. Щом удари звънецът, аз сядам на работното си място. 

Редят се часовете.  

По български език и литература аз се наслаждавам на 

звучната българаска реч. Научих, че в живота има добро и зло, но 

рано или късно доброто побеждава. 

Научих се да пиша сравнително красиво и четливо. С интерес 

изучих граматически правила, за да придобия добра писмена 

култура. 

В часовете по математика се научих да мисля, да 

разсъждавам, да търся  верния отговор. Тези знания, тези умения 

ще ми помогнат много в живота. Малко е трудно в часовете по 

Човекът и обществото, но нашата учителка разказва интересно и аз 

научих за много велики българи, които са дали живота си за 

освобождението на Родината. 

Часовете по Човекът и природата ни дадоха много знания 

към природата. Пред мен оживаха красиви места, пълни с живот. 

Уроците за Слънчевата система ме караха да надникна в безкрайния 

свят на Вселената. В тези часове аз научих, че трябва да пазим 

природата чиста, за да има живот и здраве на Земята. 

В часовете по Музика, Домашен бит и техника, ИКТ ми 

помогнаха да се наслаждавам на хубавата музика, сръчно и красиво 

да изработвам предмети, да увладея умения с работа с компютър. 

За четири години аз станах по по-самостоятелна и отговорна. 

Благодарна съм на моето училище, на моята учителка. Винаги ще се 

отнасям с любов и уважение към тях. 

Мария Христова, ІV
в
 клас 

Какво научих в училище   
За мен училището беше нещо повече от научаване на нови 

знания и писане на домашни. Например, в него се научих да бъда 

добра с хората около мен. Започнах да ценя приятелството и 

учителите и да обичам Родината. Обикнах историята, българския и 

английския език. Научих се да уважавам другите страни и народи. 

За това помогна запознанството ми с много хора от Полша, Гърция, 

Италия, Испания и други. Ние си пишехме, общувахме и 

разменяхме подаръци с тях и така ние научихме много за техните 

обичаи и празници. Сигурна съм, че ако приятелството ни се 

разрасне, като големи можем да бъдем доста добри приятели и да се 

виждаме понякога.  

В училище не се научих само да уча, научих се и да се 

забавлявам. През тези четири години съм изживяла неприятни за 

мен моменти (например да получа слаба оценка), но имах и чудесни 

моменти, в които получавах само шестици. Изградих си навици за 

организиране, като например, кога да ставам от сън, да правя 

утринна хигиена и да тръгвам за училище. Това е нещо, което ми се 

повтаря години наред. Бих желала да имам интерес и към други 
предмети, защото като порасна искам да съм умна. За 
мен имаше истински приятелски връзки с всички от нашия клас и 

ще ми бъде много неприятно и тъжно, когато се разделя с тях. 

Винаги ще помня първите си приятели, първите си уроци и не на 

последно място - първата си учителка, г-жа Теодора Вълова! 

 
Кристина Петрова, ІV

в
 клас 

 

 
Училище любимо 

 
Ти,  

който прекрачваш днес този праг,  

Ти,  

който мечтаеш да бъдеш част от 

тайнството ни, 

и 

Ти 

Който безмълвно благославяш труда 

ни отгоре.  

Помни, че споделеното богатство на 

знанието се състои от частиците  

раздадена мъдрост, сетивата за 

човешката доброта, малките 

прозрения и много голяма обич!  

Толкова голяма, че да е споделяна 

160 години непрестанно,  

неведомо и неуморно!  

Толкова силна, че да се предава от 

първосъздател към поколения 

учители и ученици тогава, днес и 

завинаги… 
    Зорница Йорданова - ІХ

д 
клас 

 
 

160 

години 

Моето 

училище 
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ККААППССУУЛЛАА  

 
 

Разговор с г-жа Ангелина Иванова,  

преподавател по БЕЛ 

 

Какъв е смисълът на капсулата?  

Тази година се отбелязват 160 години от 

създаването на първото мъжко класно училище, 

чийто наследник е гимназията. След 40 години 

ще се отбележат 200 години и ще е прекрасно да 

оставим някакво послание на онези, които ще 

дойдат след нас – нашите деца и внуци.  

Как дойде идеята за капсулата?       

Идеята дойде от Аспарух Исаев, ученик от Vl 
б 

клас, който в час на класа          предложи по 

повод юбилея на гимназията да се направи нещо 

подобно. Идеята ми хареса и я предложих на 

организаторите на юбилея. 

Къде ще се съхранява капсулата? 

Капсулата ще бъде зазидана на стената на втория 

етаж в главната сграда на училището и ще бъде 

поставена табела, показваща мястото. 

Посланието, което ще оставим там ще бъде 

включено и в документалния филм за ГПЧЕ, 

който ще бъде излъчен на 5 май в Театъра. 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

ФФИИЛЛММ  

 
 

Разговор с г-жа Ирен Димитрова,  

помощник -директор 

 

           Разкажете ни повече за филма, който 

ще се представи на концерта по повод 160 

годишния юбилей на училището в 

драматичния театър - Документалният филм 

"БЯХМЕ, СМЕ, ЩЕ БЪДЕМ" има три елемента – 

минало, настояще и бъдеще. В първата част се 

връщаме 160 години, когато е създадено Първото 

класно училище в Плевен. Ще представим и 

първите учители, един от които е Емануил 

Васкидович. Ще проследим развитието на 

училището през различните периоди, ще има 

много снимков материал. Втората част „Ние 

днес” – е с фокус към  училищния живот, 

забавленията, нашия принос към  утвърждаване 

авторитета на наследника на Първото класно 

училище. И последната част ще  е нашето 

послание към бъдещето, към тези, които ще 

дойдат след нас. 

       Тази година, за нас е много важна, защото 

отбелязваме два юбилея - 160 години  от 

основаването на училището и 15 години от 

създаването на нашето вестниче -  Искам да ви 

пожелая да бъдете добри редактори и да 

приобщите повече деца, за да защитавате името 

на вестника.
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години  

Моето училище  
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