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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  т р и  н а ц и о н а л н и  н а г р а д и  

 

  
 

   

Какво искам да се промени 

в моя клас и в моето 

училище, за да ни е по-

приятно? 
 

 Повече от децата, които 

познавам, мразят да ходят на 

училище. На мен винаги ми е 

 харесвало. Какво бих искала да 

се промени обаче, за да е 

наистина още по-приятно?  

  На първо място да има 

повече време за игри със 

съучениците ми като вземат 

участие повече деца. Може би 

състезания между класовете по 

дърпане на въже или скачане в 

чували, носене на вода в 

лъжички и други подобни игри.  

Да има възможност да ходим 

целия клас извън града - на 

пикник или на екскурзия, също 

би ми допаднало. 

  А ако можеше и да ни 

изпитват по-рядко - ехее, щеше 

да е сбъдната мечта. 

         

             Дара Ганчева - ІІІ
а
 клас,  
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С резолюция на Общото събрание на ООН всяка трета 

неделя на месец ноември е определена като Световен ден на 

възпоменание за жертвите от пътнотранспортните произшествия. 

През настоящата 2011 г. този ден е 20 ноември. На този ден се 

отдава почит на жертвите и техните семейства и се работи за 

повишаване на обществената отговорност за спазване на 

правилата по пътищата и подпомагане на жертвите. 

Нека почетем паметта на без време загиналите по 

пътищата и изкажем съболезнования на техните близки, да 

споделим мъката на хората, породена от неразумното поведение и 

пропуските в системата на безопасността на движение. 

Всеки ден в света загиват 3000 човека, а ранените са около 

30 000. Цената на тези човешки загуби и мъка е неизмерима. 

Ние ще направим изложба от рисунки, ще споделим 

случки, свързани с нарушаване правилата за движение. По идея 

на Стилиан Нановски от ІІІ
а
 клас ще  изработим карти за игра с 

правилата за безопасност на движението по пътищата.                                                       
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Започваме учебната година в обновени класни стаи 
 

                  
 

Празнуваме празници и организираме конкурси: 
 

               
 

 (Следете рубриката и в следващия брой) 
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(Продължава  в следващия брой) 

 
 

 
 
Във връзка с празника, учениците от ІІІа, ІІІб и ІVв клас организираха изложба, посветена на народните 

будители. В специална кутия  приканиха учениците да оставят своето послание  с мисли за деня на Народните 

будители и да отправят добри думи към техните учители.  
Малките математици участваха в Областно математическо състезание, посветено на Деня на народния 

будител.  Димитър Янчев от ІІб клас и Стилиян Нановси от ІІІа клас заеха третите  мяста. 
 

           
 

В следващия брой четете за екскурзията, която организираха ІІІа и ІІІв клас до родното място на Ран Босилек 
и до Априловската гимназия – гр. Габрово.  

 

 

ПЛУВКИНЯТА 

 

Драги ми Смехурко, 

 

Седнах да ти пиша, че да се 

посмееш. Бях на море с верни 

другари. В дълбокия басейн пред 

дружината чудесна реших да се 

направя аз на интересна. Сложих 

надуваемите възглавнички за ръце 

на краката. И стана белята! 

Главата под водата, краката над 

водата. Бълбук-бълбук! Добре че 

дружината ми беше тук!   Ох, ох, 

отървах се на косъм! Весел смях 

настана! Хайде стига вече. 

Твоя приятелка вечна: 

Патиланка Елица 

                  Елица Инкова – ІІ
в
 клас  

 

ТРИОНЪТ НА ДЯДО 

 

Драги ми Смехурко, 

 

Вчера си изпатих 

лошо. Реших да се науча да 

режа с триона на дядо. 

Харесах голям клон на едно 

дърво с ябълки. Беше трудно, 

но успях. Дядо обаче ма видя. 

Захвърлих триона и клона. 

Дядо ме подгони с триона в 

ръка. Баба ме измъкна от 

белята.        

И така ми се размина 

без бой. 

С поздрав най-

сърдечен! 

Твой приятел вечен: 

Веселият Георги 

      Георги Стоянов – ІІ
в
 клас  

 
 

125 години от рождението на 

 Ран Босилек. 

 
 

На 26 септември 2011 година 

се навършиха 125 години от 

рождението на Ран Босилек. 

Учениците от начален курс  на 

ГПЧЕ отбелязаха тази 

годишнина с активното си 

участие в дейностите, 

посветени на живота и 

творчеството на писателя. 
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СТОП  НА ВОЙНАТА ПО ПЪТИЩАТА 

 

                                                          
 

 

 
 
 

 
                                                       

                                                     
 

 

 
 

 

 

И З Д А В А : 

Гимназия с преподаване на чужди езици – ІІІ
а
 клас 

Главен редактор: Анатоли Тодоров 

Консултант:  Мариана Кулева, mariana6402@abv.bg 
Адрес на редакцията: град  Плевен, ул. “Александър Стамболийски” 22,   тел: 064/ 82-90-43 

E-mail: englishk3@el-soft.com; www.gpche-pl.com/ 

 

Един ден чух, че има 
конкурс „Стоп на войната по 
пътищата” и реших да 
участвам. Нарисувах си 
рисунка и я изпратих. След 

няколко дни си пуснах 
компютъра, за да видя дали 
съм спечелил. Моята рисунка 
беше избрана и аз видях, че 
съм спечелил. Много  се 
зарадвах. С татко, батко и 
дядо отидохме чак в 

Казанлък.  
Когато пристигнахме, 

отидохме за наградата. На 
мен ми подариха ролери, 
ръкавици, каска, моливи и 
грамота. Същите неща 
получи и брат ми. Върнахме 
се весели и доволни. 

Няколко месеца по-
късно, продължавам да мисля 
за войната по пътищата. 
Всеки ден виждам лоши 
шофьори. Те не спазват 
правилата за движение и 
може много хора да 

пострадат. 
Дори днес на 

пешеходната пътека пред 
нашето училище, един 
шофьор на джип не спря и за 
малко да ни сгази. 

Калин Илиев –  

ІІІа клас 

 

Всеки ден мама или  тате ме 

карат с кола до моето училище. Когато 
седна в колата, винаги си слагам 
колана. Обичам да гледам през 
прозореца. Виждам как се движат 
останалите коли. Едни тръгват на 
червено, други карат бързо. Често 
никой не спира на пешеходна пътека. 

Така се случват катастрофи и 
инциденти. 

А Е ТОЛКОВА ЛЕСНО – ПРОСТО 
ДА СПАЗВАТ ПРАВИЛАТА! 

Мартин Илиев – ІІІа клас 
 

За да не се случват  катастрофи  
трябва да бъдем много внимателни. 
Най-малкото, което можем да 
направим, е докато пътувахме, 

задължително да сложим колан.  
Когато пресичаме трябва да бъдем 
много внимателни. В голяма опасност 
са и велосипедистите, затова трябва да 
има повече велоалей.    

Ето и една моя случка: Един 
път мама ме изпрати до магазина. 
Трябвяше да пресека голямо 

кръстовище. Но една кола се беше 
засилила и профуча - аз се стреснах. 
Но после се сетих да не тичам и спрях 
по средата на платното, за да изчакам. 

Така аз вече спазвам правилата 
за безопасност на пътя - спазвайте ги 
и вие!!! 

Стефани Стефанова– ІІІа клас 
 

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