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Празници и обичаи
КОЛЕДА

Коледа е един от най-светите и любими семейни празници.
Празник на добротата, на мира и радостта, на мечтите и
желанията, на надеждата за едно ново, по-добро начало. Малки и
големи очакват вечерта с трепет и вълнение заобиколени от
любимите си хора. Учениците от ІІб и ІІІа представиха на
Откритата сцена на Малката Езикова обичаи, свързани с Коледа
и Нова година. Пресъздадоха своята феерична коледна приказка
с традиционните обреди и обичаи, вкусно приготвени ястия и
малки тайни за създаване на уют и топлина. Режисьори и
сценаристи бяха техните учителки г-жа Искра Арабаджиева и
г-жа Мариана Кулева, мултимедия – г-н Велизар Неделчев, озвучаване – г-н Борисов и видеомонтаж г-н Гочев. За
декорите се погрижиха г-н Шабански и г-жа Райкова, както и родителите на ІІб клас, а за постните ястия
родителите на ІІІа клас. Празникът завърши с разчупване на питката с паричката, баницата с късмети и с
благопожелания към всички деца, родители и учители за една по-успешна и здрава година.
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Празници и обичаи - КОЛЕДА

На 19 декември 2011г. учениците от ІІв и ІІІв и техните
учителки г-жа Милена Цакова и г-жа Деница Горанова
участваха в Коледно тържество, организирано от Детски
отдел на Регионална библиотека – Плевен. Представиха
се с програма на английски език и драматизация на
Коледна приказка пред ученици от други училища.

Доброволци – Учениците от ІІІа
клас
помогнаха на децата от детската градина да си
изработят сурвачки и надпишат коледните
картички. Момчетата сурвакаха малчуганите, за
здраве и
късмет през Новата година.

Награди на общински конкурс "Моето коледно послание"
„Литературно творчество"

„Приложно изкуство”

Елица Инкова – ІІв клас, ГПЧЕ

Калин Илиев – ІІІа клас, ГПЧЕ

Денис Алфарес - ІІІа клас, ГПЧЕ

Владислава Трашлиева - ІVв клас
МОЕТО КОЛЕДНО ПОСЛАНИЕ

Колективна награда

ІVв клас, ГПЧЕ

Здравейте! Искам да ви разкажа една коледна приказка, в която се разказва за едно момиче. И приказката
започва…
Имало едно време едно хубаво момиче,което много, ама много обичало Коледа. Всяка Коледа баща му – богат
търговец - му донасял скъп подарък. Но една Коледа той не могъл да изкара много пари и затова не купил скъп подарък на
дъщеря си. Тя се ядосала и през нощта избягала от вкъщи. Но от студа и гнева, който изпитвала, лицето и погрозняло.
Отишла при баба си, леля си, братовчедите си, но никой не я познал. Бедното момиче ходило цял ден и цяла нощ. Накрая
легнало под едно дърво и уморено заспало. През нощта феите на Дядо Коледа я внесли в една къщурка под снега. Когато
се събудило, то ахнало от изненада - всички феи и джуджета се отнасяли с нея като с принцеса. Но една завистлива фея
завидяла, че и обръщат повече внимание и я изпъдила.
Бедното дете било пак на студа. Но не щеш ли, паднала в една меча дупка. Мечката, мечокът и мечето я съжалили
и дори я пуснали да се нахрани на тяхната маса. Момичето ги попитало дали знаят къде живее баща и. На другия ден те го
завели у дома. То видяло как баща му плаче. Прегърнала го и той мигом се усмихнал. Изведнъж угасналата коледна елха
светнала.
И заживели весели, щастливи и честити!
ПОСЛАНИЕ
Пожелавам ви сега и при вас да светне коледната елха, както в края на тази приказка!
Да греят вашите очички като весели искрички!
И поука си вземете - за подаръци алчни не бъдете!
Не бъдете завистливи, а с близките си - мили и добри!
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И да не ви се случват беди, както с момичето, нали!
Елица Инкова - 2в клас, ГПЧЕ

ПРАЗНИК НА РУСКИЯ ЕЗИК
С голям ентусиазъм тази година се включиха малки и големи в Празник на руския език.
Режисьор и сценарист на спектакъла представен на Откритата сцена на Малката Езикова е г-жа
Ирен Димитрова, а участници - учениците от първи до шести клас. Те се докоснаха до руския език и
култура. Срещнаха се с любимите си герои от детското филмче „Ну, погоди!”. Танцьорките от ІІв клас,
под ръководството на г-жа Светлана Фурнигова изпълниха красив танц с костюми на матрьошки.
Третокласници изпяха популярни руски песни, подготвени от г-жа Раиса Райкова. Малката Елица
прочете стихотворението си за матрьошките. Скоропоговорките затрудниха участниците, но те много се
забаляваха. Учениците на г-жа Ирен Димитрова и г-жа Ирина Цветанова представиха постери, свързани с
празника. Шоуто завърши с награди за победителите.
Директорът на ГПЧЕ г-н Юрий Тодоров изрази своето удовлетворение от факта ,че и най -малките
се включиха активно, макар и да познават руския език само от часа – занимания по интереси.
МАТРЬОШКИ
Хей, матрьошчици красиви
защо сте се една във друга скрили.
А са толкова засмени ваште лъскави премениедни с чертички, други със лулички!
Ваште коси, макар и от дърво,
са толкова красиви,
но са се под забрадката прикрили.
Само тя показва свойто личице червено,
като великденско яйце засмено.
Ах, матрьошчици самодиви,
уж сте от дърво, но сте толкова красиви,
ТОЧНО КАТО ЖИВИ!!!
Елица Инкова ІІ в клас

Кметът даде старт на първия младежки телемост
Плевен - Москва
Вълнуващи минути за младежите от Плевен донесе телемостът с
връстниците им от Централния административен окръг на град Москва,
осъществен на 21 декември.
В телемоста участваха ученици от ГПЧЕ, представители на
Младежкия парламент, Асоциацията на студентите по медицина в
България - клон Плевен и на Младежи ГЕРБ. Водещ на предаването от
българска страна бе преподавателят от Гимназията с преподаване на
чужди езици Лариса Василева.
Темата на теледискусията между двата града бе доброволчеството.
Учениците от ГПЧЕ и новите им приятели от Москва представиха
реализираните от тях инициативи, свързани с подкрепа на хора в трудна
ситуация, с популяризирането на здравословния начин на живот,
опазването на околната среда и други. Особено вълнуващи за
участниците в телемоста
бяха трите музикални поздрава поднесени от
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възпитаници на Езиковата гимназия.

ОЧАКВАЙТЕ
Предстои една Нова година, изпълнена с надежди за
високи постижения в състезания, олимпиади и
реализиране на проекти.
През месец януари стартира на надпреварата с
Олимпиадата по математика, Олимпиадата „Знам и
мога”, Математическо състезание „Европейско кенгуру”,
както и проект „Успех”, който е насочен към осмисляне
на свободното време на учениците, включително през
периода на ваканциите, посредством създаване на
кръжоци и клубове по интереси в областта на
природоматематическите и хуманитарни науки, на
здравното образование и здравословния начин на живот.
Мотото на проекта е „Да направим училището привлекателно за младите хора”, Училище за Себеутвърждаване и
Подготовка към Европейски хоризонти.

ЗАБАВНА МАТЕМАТИКА
Математическите задачи са предоставени от Стилиян Нановски от ІІІа клас, който миналата година получи
Диплом за Отлично представяне на Националния кръг на Математическо състезание „Европейско кенгуру”.
1. Днес е 4 юни 2011 г. и е събота. Какъв ден от седмицата ще бъде 15 септември 2011 г.?
А) вторник

В) четвъртък

С) петък

Б) събота

Е) неделя

2. Часовникът у дома избързва с 3 минути на всеки час. Тази вечер в 21 часа го сверих. За
колко часа трябва да го навия да звъни, за да ме събуди утре сутринта точно в 7 часа?
А) 6 ч 30 мин

В) 7 ч 30 мин

С) 6 ч 35 мин

Б) 7 ч

Е) 7 ч 45 мин

3. Васил, Огнян, Лъчо и Павел живеят на един и същ етаж в съседни апартаменти (два
апартамента са съседни, ако номерата им са последователни числа). Всеки от тях отглежда
по един домашен любимец и обича определена напитка. Васил живее в апартамент № 21.
Огнян отглежда куче. Този, който отглежда папагал, обича спрайт, а този, който живее в
апартамент № 24, обича фанта. Лъчо живее в съседен апартамент на апартамента, в който се
отглежда хамстер, а съседите на този, който обича кола, са живущият в апартамент № 23 и
този, който обича чай. Апартаментът на Павел в сравнение с апартамента на Огнян е подалеч от апартамента на Васил. Един от четиримата отглежда котка. Кой е той?
А) Васил

В) Огнян

С) Лъчо

Б) Павел

Е) не може да се определи
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