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Вестник за деца
Лауреат на три национални награди
Издава: Гимназия с преподаване на чужди езици - град Плевен
ЧЕТВЪРТЪК,

15 ДЕКЕМВРИ 2011Г.



134-годишнината от Плевенската
епопея

Плевен по право се смята за град паметник и град музей.
В такъв го превръща Руско-турската война от 1877-1878 г.,
върнала България на политическата карта на Европа и света. В
хода на войната Плевен придобива голямо военно, политическо и
стратегическо значение, а Плевенската епопея се превръща в един
от най-важните моменти в историята му. По своята
продължителност, по броя на участващите войски и по дадените
жертви сраженията при Плевен са от най-мащабните събития в
Освободителната война, изиграли решаваща роля за нейния ход и
победоносен изход. Никому неизвестното дотогава градче през
1877 г. фокусира вниманието, вълненията, надеждите и възторзите
на световната общественост. Свободата започва от Плевен – от
калните траншеи, от непревземаемите му редути, от бойните
полета, обилно напоени с кръв. След победата мъдрата оценка на
плевенчани за събитията е изразена във връчения на руския
император Александър ІІ благодарствен адрес: “Освобождението
на Плевен – това е зората на освобождението на древна България”.
На 10 декември 2011, къща-музей “Цар Освободител
Александър II” - Дирекция “Военноисторически музеи” представя
историческа възстановка “Връщане на сабята на Осман паша”.

Къща музей “Цар Освободител
Александър II”

Осман паша предава сабята
на генерал Ганецкий

Как отбелязахме годишнината в нашето училище, четете на стр.2
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Видиш ли звездица да блести
пожелай си здрав да бъдеш ти!
Видиш ли свещичка да гори
твоят верен път ще освети!
Видиш ли снежинка да вали
нови надежди и сбъднати мечти!
Видиш ли елха да зеленей
хубава реколта ще да зрей!
Чуеш ли камбанка да звъни
пожелай си всички да сме по - добри!
Коледната пита щом разчупиш ти
очакват те късмет и много пари!
После под елхата надникни
стъпките на Дядо Коледа ще видиш ти!
А щом стрелките на часовника се слеят
във едноНова година дошла е за по - добро!
Хората около себе си ти прегърни
мир и любов на земята да цари!

Денис Алфарес ІІІа клас
(стр. 3 и 4)

134-годишнината от Плевенската епопея
в моето училище
С голям ентусиазъм тази година отбелязахме 10 декември, Освобождението на Плевен.
Организирахме поход „По стъпките на ген. Скобелев”, с помощта на г-жа Макавеева от Центъра за
работа с деца, гр. Плевен. Походът започна от паметника „Майка България”, който се намира в
подножието на ”Скобелев парк”. В самия парк видяхме редутите (Редут е название на постоянно или
временно землено укрепително съоръжение. Пригоден е за тактическа отбрана на 200-800 войника.
Много често включва и артилерия. Има форма на четириъгълник или друг многоъгълник. Обграден е от
всички страни с висок землен насип (бруствер) и външен дълбок ров пред него). Поклонихме се и пред
„Братска могила костница”. Изпробвахме и оръдията на батарея от руски 24-фунтови оръдия. Накрая се
потопихме в магичната атмосфера на Панорама "Плевенска епопея 1877г.". Чрез увлекателния разказ на
майката на Сашко от нашия клас, г-жа Нели Станева екскурзовод в Панорамата, ние се потопихме в
историята и като че ли станахме свидетели на боевете при Плевен.

Посетихме и изложбата на ІV а клас, възпитаници на г- жа Стоилова.
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Вълшебната елхичка
Веднъж в деня преди Коледа Емо и Ани отидоха с дядо си
Тошко в гората, за да отсекат елха. Търсиха дълго найподходящото дърво и ето, че го намериха. Беше младо зелено
борче. Дядото извади брадвата си и тъкмо да замахне, се случи
нещо необичайно. Няколко малки човечета се появиха
изневиделица и грабнаха брадвата от ръцете му и побягнаха.
Дядо Тошко и децата тръгнаха след човечетата, които тичаха
мого бързо, но оставяха следи в снега. Те ги отведоха до едно
открито място в гората, на което се бяха събрали всички
горски животни. Отнякъде изскочи едно от джуджетата, което
бе отмъкнало брадвата им. То се изпъчи важно и рече:
- Ще ви върна брадвата, ако обещаете, че няма да сечете
дръвчето.
Дядото и децата бяха толкова изненадани от случилото се,
че успяхя само да кимнат с глави в съгласие, което
означаваше, че обещават. Джуджето върнало брадвата с
доволна усмивка и им дало едно съвсем малко дръвче. То било
вълшебно.
Дядо Тошко и децата се прибраха у дома. Засадиха дръвчето.
На следващия ден, когато Емо и Ани станаха от леглата,
веднага се залепиха за прозореца. Беше станало чудо! Там,
където засадиха малкото дръвце, се издигаше голяма, кичеста
елха.
Децата бързо се облякоха, взеха коледните украшения и
излязоха навън. Накичиха с радостни викове новата красавица
в техния двор, която и след празника щеше да ги радва
Владислава Трашлиева – ІV “В” клас

Мартин Илиев - ІІІа кл.

Анатоли Тодоров - ІІІа кл.

Коледар
В навечерието на Коледа Владко нямаше
настроение. От две години все таеше надежда,
че ще го включат в дружината на коледарите,
но си оставаше само с надеждата. А толкова му
се искаше и той заедно с големите да обикаля
къщите, за да пожелава на стопаните здраве,
късмет и берекет.
“Станенине, господине,
че ти идем добри гости,
добри гости, коледари!”
Повтаряше момчето вече загубило надежда,
но все пак искаше да е подготвен, ако поне
тази година се сети станеника за него.
...Неочаквано майка му го извика. Детето слезе
с провесен нос. Имаше някой на вратата.
Когато се приближи видя, че са няколко
момчета от коледарската дружина.
- Идваме да те поканим да бъдеш коледар с
нас. – казаха те. – Ти вече си достатъчно голям
да се присъединиш към нашата дружина.
Владко се разтрепера от щастие. Майка му
извади костюма от гардероба. Момчето бързо
се облече и тръгна с коледарите.
“Станенине, господине,
че ти идем добри гости,
добри гости, коледари!”
Александра Мирочник - ІV “В” клас

Присила Симеонова - ІІІа кл.

Стоян Маринов - ІІІа кл.
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Кристиян Серафимов - ІІІа кл.

Кристина Боянова - ІІІа кл.

Коледна украса , изработена от Кристиян Серафимов, Виктория
Нинова, Стилиян Нановски, Калин Илиев и Огнян Александров,
ученици от ІІІа клас, „ Вторият живот на пластмасовата торбичка”

Годишни награди
КАРТИНГ
На официална церемония, в
присъствието на министъра
на спорта Свилен Нейков,
Българската федерация по
картинг награди найдобрите състезатели през
годината. Шампион в Мини
БГ Академия е Христо
Пенов, следван в призовата
тройка от Лора Христова и
Захари Върбанов.
Лора Христова е
ученичка в ІІІа клас на
ГПЧЕ.

Коледно математическо
състезание
Стилиян Нановски и
Пламен Борисов от ІІІа клас
отново се представиха
отлично на поредното
математическо състезание.
Двамата си разделиха
престижното второ място.
Иван–Александър Кръстев
от ІІв клас се класира на
второ място и Емил
Найденов от ІІб клас – на
трето място.
Честито на победителите!

Наближава Коледа. Всяко дете с
нетърпение очаква коледната нощ,
когато ще получи своите коледни
подаръци. Но има деца, чиито желания
няма да могат да си сбъднат.
Аз искам и те да получат подаръци като
мен. Затова ще помоля хората, които
имат възможност да купят дрехи,
обувки, лакомства и играчки и да ги
дадат на добрия белобрад старец. А той
с помощта на своите джуджета да ги
занесе при нуждаещите се деца.
Надявам се, че моето коледно послание
ще се сбъдне!
Милен Кабалан ІІІа клас

Доброволци – ІІІа клас помогнаха
на децата от детската градина да си
изработят сурвачки и надпишат
коледните картички.
Традиция - ІІб и ІІІа класове ще
представят на Откритата сцена на
Малката Езикова обичаи, свързани
с Коледа и Нова година.
Очакваме Празника на Руския език.
Очакваме
класирането
от
Общинското състезание „Моето
Коледно желание”.
Първото Коледно бебе – На 26
декември ще почерпи Кателина
Иванова от ІІ Іа клас
Първото Новогодишно бебе - На 4
януари ще почерпи Пламен Борисов
от ІІІа клас
Времето – Ще бъде бурно, ще
преваляват контролни работи. В
края на периода се очаква дъжд от
шестици, които ще преминат в
Коледни подаръци, и сняг, много
сняг и забавления.

ИЗДАВА:
Гимназия с преподаване на чужди езици – ІІІа клас
Главен редактор: Кристиян Серафимов
Консултант: Мариана Кулева, mariana6402@abv.bg
Адрес на редакцията: град Плевен, ул. “Александър
Стамболийски” 22, тел: 064/ 82-90-43
4
E-mail: englishk3@el-soft.com; www.gpche-pl.com/

